
 

 
 
 
 
 
 

TÁJOLÓ-TERV         
Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. 

1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.  Tel.:+36/1/ 786-0640, E-mail: tajoloterv@gmail.com 

 
 

ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 
96/2021. (XII.06.) önkormányzati határozat szerinti 

területekre vonatkozóan 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
(egyszerűsített eljárás) 

 
(314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 41 §. szerinti tervdokumentáció 

 

 
 

 
 

 
2022. július 



Alcsútdoboz Község TRE módosítása  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
96/2021. (XII.06.) önk. hat. szerinti területekre  egyszerűsített eljárás 
 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 2 2022. július 

 
 
 

MEGBÍZÓ: 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

8087 Alcsútdoboz József Attila u. 5. 
 

FŐÉPÍTÉSZ 

Ónodi Szabó Lajos 

 
 

TERVEZŐK: 
 

Településrendezés, tájrendezés, környezetvédelem, zöldfelület-rendezés  
TÁJOLÓ-TERV Kft. 

1147 Budapest, Rottenbiller u. 24. 

 
Auer Jolán vezető településtervező 

TT/1, TK/1, TR 01-5003 
Pisák Brigitta 

okl. tájépítészmérnök 

Közlekedés: 

HECKENAST & HECKENAST Bt. 
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 2.  
Heckenast Judit okl. közlekedésmérnök 

TRk-T 01-5295 

 

Közművek: 

KÉSZ Kft. 
1016 Budapest, Naphegy utca 26.  

 
Hanczár Emőke  

okl. gépészmérnök és községrendező szakmérnök 
településtervezési energia-közmű, -hírközlés, -vízközmű tervező 

TE, TH, TV 01-2418 

 
Bíró Attila okl. építőmérnök 

településtervezési energia-közmű, -hírközlés, -vízközmű tervező 
TE, TH, TV 01-2456 
Csima-Takács Judit 

Régészet 

 
 

Dr. Tankó Károly régész  
szakértői nyilvántartási szám OKM 289/2008  



Alcsútdoboz Község TRE módosítása  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
96/2021. (XII.06.) önk. hat. szerinti területekre  egyszerűsített eljárás 
 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 3 2022. július 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

1. BEVEZETÉS .................................................................................................................. 4 

2. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEI ..................................... 7 

2.1. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA .................. 7 

2.2. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS ANNAK RAJZI 

MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA............................................. 9 

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK...............................................................................13 

3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS BEMUTATÁSA ...................................................................13 

3.2. A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI ........................................15 
3.2.1. Településszerkezeti terv ................................................................................................ 15 
3.2.2. Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási tervek............................................... 15 

3.3. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE ...............................................................16 
1 .  M Ó D O S Í T Á S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
2 .  M Ó D O S Í T Á S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
3 .  M Ó D O S Í T Á S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
4 .  M Ó D O S Í T Á S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
5 .  M Ó D O S Í T Á S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7  

3.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTENTARTÁS ELVÉNEK TELJESÜLÉSE .........................49 

3.5. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE .............................49 
3.5.1. Épített örökségvédelmi értékek ..................................................................................... 49 
3.5.2. Régészeti értékek .......................................................................................................... 49 

3.6. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA ................49 
3.6.1. FmTrT Térszerkezeti tervével való összhang ............................................................... 49 
3.6.2. Országos és megyei térségi övezetekkel való összhang .............................................. 50 

4. AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 
FIGYELEMBEVÉTELE A TERVEZÉS SORÁN ...................................................................56 

4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELŐZETES VÉLEMÉNYEINEK FIGYELEMBEVÉTELE ............56 

4.2. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK EGYEZTETÉSE ................57 

5. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM ÉS INDOKLÁSA ............................................59 

5.1. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS TÁRGYA ............................................................................59 

5.2. A KÉRELEM INDOKLÁSA ...........................................................................................59 

 

 
  



Alcsútdoboz Község TRE módosítása  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
96/2021. (XII.06.) önk. hat. szerinti területekre  egyszerűsített eljárás 
 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 4 2022. július 

1. BEVEZETÉS 
 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2021. (XII.06.) 
határozatában Alcsútdoboz Község településrendezési eszközeinek módosítását 
határozta el több településrészre vonatkozóan. 
 
A tervezett módosítások az alábbi területekre vonatkoznak:  

1. módosítás: 
 218/1-2, 217 hrsz.-ú ingatlanok 

 A hatályos településrendezési eszközökben az Alcsútdoboz belterületi 218/1 
és 218/2 hrsz.-ú ingatlanokon feltűntetett önkormányzati mellékút a 
valóságban a 217 hrsz.-ú telken halad, a módosítás célja ennek az útnak az 
áthelyezése a tényleges természeti és tulajdoni helyzet szerint az Alcsútdoboz 
belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra. 

2. módosítás: 
 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig (260 

hrsz.-ú ingatlan északi határáig) terjedően, a páros számozású oldalon a 292 
hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezet átsorolása tervezett 
olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 
legalább 5000m2-ben kerül meghatározásra. 

3. módosítás: 
 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig 

terjedően, a páratlan számozású oldalon a 967 hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra. 

4. módosítás: 
 Alcsútdoboz Áj utcával határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 4000m2-ben kerül meghatározásra. 

5. módosítás: 
 0137/1, 0137/2, 0156, 0159 hrsz.-ú ingatlanok  

 A módosítással érintett területen található Vérti vadászház és kiszolgáló 
épületei környezetének átsorolása tervezett olyan erdőövezetbe, mely a fenti 
hasznosítási célú épületek elhelyezését lehetővé teszi. 

 
A módosításokAlcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRE) 
módosítását teszi szükségessé. A fentiekben ismertetett módosítási szándékok az alábbi 
településrendezési eszközök módosítását teszik szükségessé: 

 a Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT),  

 a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 

 és a HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv (továbbiakban SZT). 

Mivel Alcsútdoboz hatályos TRE még nem a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendeletben 
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(továbbiakban: 314/2012.R.) meghatározott tartalommal kerültek kidolgozásra, ezért 
módosításuk a vonatkozó jogszabályok szerint az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. 
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
alkalmazásával történhet. A településrendezési eszközök jelen módosítása során a 
hatályos TRE megalapozó vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati munkarészei csak a 
módosításra vonatkozóan, a tervezési feladat jellegéhez igazodva kerülnek kiegészítésre a 
tervezési szerződésben meghatározott tartalommal és módon. 

A TRE módosítások egyeztetése a314/2012.R. szerinti ún. „egyszerűsített egyeztetési 
eljárás” szabályai szerint történik. 

Jelen településrendezési eszközök módosításának egyeztetése történhet az egyszerűsített 
eljárás szerint, mivel 

 a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, 

 nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

A módosításához szükséges szakmai alátámasztó dokumentáció elkészítésével Alcsútdoboz 
Települési Önkormányzat a TÁJOLÓ-TERV Kft.-t bízta meg. 

 Jelen tervdokumentáció  

 
 
 
 
 
  

Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosítása  

a 96/2021. (XII.06.) önkormányzati határozat szerinti területekre vonatkozóan 

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

A 314/2012.R. szerinti egyszerűsített eljáráshoz 
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2. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA 
KERÜLŐ MUNKARÉSZEI 

2.1. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSA 
 

Határozati javaslat 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022.(……..) önkormányzati határozata 

a Településszerkezeti terv módosításáról 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Alcsútdoboz Településszerkezeti 
tervéről szóló …/2002. (.) önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti tervét 
a következőképpen módosítja: 

1. A területfelhasználás változásai az 1(B)/2022VÁLT és 1(K)/2022VÁLT jelű tervlapok 
alapján: 

 A B C D 

1.  
Jelenlegi 

területfelhasználás, ill. 
egyéb jelölés 

Módosult 
területfelhasználás 

terület 
nagysá- 

ga 
 (ha) 

2. 

1(B)/2022VÁLT jelű 
tervlapon jelölt 
területek 

tervezett falusias 
lakóterületen „60-80 L” 

jelölés  

tervezett falusias 
lakóterületen a „60-80 L” 
jelölés lekerül, a területen 
belüli utak helye módosul 

10,83 

3. 
falusias lakóterületen belül 

„házikert” jelölés 

„házikert” felirat lekerül, a 
terület „tervezett falusias 
lakóterület” jelölést kap 

12,45 

4. 
falusias lakóterületen belül 

„házikert” jelölés 

„házikert” felirat lekerül, a 
terület „tervezett falusias 
lakóterület” jelölést kap 

3,91 

5. 
1(K)/2022VÁLT jelű 
tervlapon jelölt 
területek 

védendő tájhasználatú 
mezőgazdasági terület 

erdőterület 0,0991 

2. Jelen határozat mellékletei: 

2.1. 1. melléklet: TSZT(B)/2022-1mód jelű „Településszerkezeti terv—központi 
belterület módosítása” című tervlap 

2.2. 2. melléklet: TSZT(K)/2022-1mód jelű „Külterületi Településszerkezeti terv 
módosítása” című tervlap 

2.3. 3. melléklet: 1(B)/2022VÁLT jelű „Területfelhasználás változások” című tervlap 

2.4.  4. melléklet: 1(K)/2022VÁLT jelű „Területfelhasználás változások” című tervlap 

3. Az 1. pont szerinti módosítások során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. Ezért a vonatkozó jogszabályok szerint a biológiai aktivitásérték változása 
nem volt vizsgálandó, ezért jelen módosítás következtében a biológiai aktivitásérték 
egyenlege a közigazgatási területen nem változik. 

4. Jelen határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azokkal együtt alkalmazandó. A 
hatályba lépéssel egyidejűleg az …./2002.(.) önkormányzati határozat mellékletét 
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képező „Településszerkezeti terv—központi belterület” tervlap a módosítással érintett 
területeken hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1. mellékletét képező 
TSZT(B)/2022-1mód jelű módosított tervlap szerinti megállapítások lépnek, a az 
…./2002. (.) önkormányzati határozat mellékletét képező „Külterületi településszerkezeti 
terv” tervlap a módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 
2. mellékletét képező TSZT(K)/2022-1mód jelű módosított tervlap szerinti 
megállapítások lépnek.  

Alcsútdoboz, 2022. …... 

polgármester      jegyző 

 

1. melléklet: 

TSZT(B)/2022-1mód jelű Településszerkezeti terv—központi belterület módosítása c. 
tervlap 

2. melléklet: 

TSZT(K)/2022-1mód jelű Településszerkezeti terv—központi belterület módosítása c. 
tervlap 

3. melléklet: 

1(B)/2022 VÁLT jelű tervlap 

4. melléklet: 

1(K)/2022 VÁLT jelű tervlap 
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2.2. ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS ANNAK 

RAJZI MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2022. (…….) önkormányzati rendelete  

A helyi építési szabályzatról szóló 9/2002. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 6/A. § (3) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. Korm. rendelet előírásainak helyi 
végrehajtása érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § (2) bekezdésében 
biztosított valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörben eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Technológiai és Ipari Minisztérium, Honvédelmi 
Minisztérium, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti hatósága Bányászati és Gázipari 
Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Fejér 
Megyei Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzata, Bicske Város Önkormányzata, 
Etyek Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata, 
Tabajd Község Önkormányzata, Vértesacsa Község Önkormányzata, Vértesboglár Község 
Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata,, valamint Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során történő egyeztetés 
szabályairól szóló 7/2017. (VII.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A helyi építési szabályzatról szóló 9/2002. (X.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
HÉSZ) 7. § (3) első mondata és a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A falusias lakóterület az „FL-O-30/4,5-900” és „FL-O/K-30/4,5-900”, valamint az 
„FL-2”, „FL-3” és „FL-4” építési övezetekbe tartoznak. 

a) Az „FL-O-30/4,5-900” és „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezetekben legfeljebb 
kétlakásos lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, a helyi lakosság 
ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató 
épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület, továbbá sportépítmény helyezhető el. Az „FL-2”, „FL-3” és „FL-4” 
jelű építési övezetekben legfeljebb egylakásos lakóépület, mező- és erdőgazdasági 
(üzemi) építmény, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
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vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi 
igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, továbbá sportépítmény 
helyezhető el. 

b) Az „FL-O-30/4,5-900” és „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezetekben kialakítható új 
építési telkek minimális mérete 900 m2, a minimális telekszélesség 14 m, a minimális 
telekmélység 50 m. Meglévő, ennél kisebb méretű (de minimum 10 m széles, és 300 m2 
területű) építési telkek beépítése engedélyezhető, az illetékes szakhatóságok 
hozzájárulásával (10-14 m közötti telek-szélesség esetén az oldalkert mérete 4 m-re 
csökkenthető). 550 m2-nél kisebb telkeken különálló melléképület létesítése nem 
engedélyezhető. Az „FL-2” jelű építési övezetben kialakítható új építési telkek 
minimális mérete 5000 m2, a minimális telekszélessége 30 m, „FL-3” jelű építési 
övezetben kialakítható új építési telkek minimális mérete 300 m2, a minimális 
telekszélessége 28 m, a „FL-4” jelű építési övezetben jelű építési övezetben 
kialakítható új építési telkek minimális mérete 4000 m2, a minimális telekszélessége 
30 m. 

c) . Az „FL-O-30/4,5-900” és „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezetek telkei legfeljebb 
30 %-ig építhetők be, a telkek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani. Az Az 
„FL-2”, „FL-3” és „FL-4” jelű építési övezetek tekeinek legfeljebb 15%-a építhető 
be, a telkek legalább 60%-át zöldfelületként kell kialakítani.” 

(2) A HÉSZ 7. § (3) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

e) Az „FL-O-30/4,5-900” és „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezetekben megengedhető 
legnagyobb építménymagasság 4,5 m. Az épületeket a közterület (közút) felől 5 m-es 
(illetve a Szabadság út mentén a kialakult beépítéshez - a szomszédos épületek 
átlagához, valamint az utcaképhez – igazodó), illetve a szabályozási terv szerinti 
előkerttel kell elhelyezni. Az oldalkert minimális mérete az OTÉK szerinti, illetve a b) 
pont szerinti esetekben csökkentett érték. A hátsókertre vonatkozó speciális előírás: a 
beépítés mélysége kialakult, nagy telekmélység esetén sem haladhatja meg az utcai 
telekhatártól számított 60 m-t (az ezen túli, hátsó telekrész csak házikertként 
hasznosítható). Az „FL-2”, „FL-3” és „FL-4” jelű építési övezetekben megengedhető 
legnagyobb építménymagasság 5,5 m. Az épületeket a közterület (közút) felől 5 m-es 
előkerttel kell elhelyezni. Az oldalkert minimális mérete az OTÉK szerinti. Az „FL-2”, 
„FL-3” és „FL-4” jelű építési övezetekben az épületek szabadonálló módon 
helyezhetők el.”  

2.§ 

(1) A HÉSZ 25. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5a) Az egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület E-, E-e/1, E-e/2 és E-e/3 jelű 
övezeteiben ez erdőgazdálkodáshoz, vadgazdálkodáshoz, továbbá az erdő közjóléti 
rendeltetésének megfelelő épületek, építmények (a testedzést és turizmust szolgáló 
építmény, erdei tornapálya, sportpálya, kalandpark, játszótér, fedett esőbeálló stb.), 
vendéglátó épület, szálláshely, valamint a terület fenntartásához szükséges épület 
helyezhetők el. Az E-e/1 jelű övezetben szálláshely rendeltetés is elhelyezhető.” 

(2) A HÉSZ 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(6) Az egyes övezetek részletes előírásai az alábbiak: 

övezeti 
jel 

kialakítható és 
beépíthető min. 

teleknagyság 

kialakítható és 
beépíthető 

legkisebb telek 
szélessége 

beépítettség max. 
mértéke 

max. 
építmény-
magasság 

E-g 100.000 m2 (10 ha) 50 m 0,5 % 4,5 m 

E-v K K - - 

E-tv K K - - 

E-e 10.000 m2 (1 ha) K 2 % 4,5 m 

E-e/1 10.000 m2 (1 ha)  6% 5,5 m 

E-e/2 1.500 m2   2% 5,5 m 

E-e/3 4.000 m2  4% 5,5 m 

3.§. 

(1) A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv (belterület) tervlap a BSZT/2022-1mód jelű 
tervlap szerint módosul, amely tervlap jelen rendelet 1. melléklete. 

(2) A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv (külterület) tervlap a KSZT/2022-1mód jelű 
tervlap szerint módosul, amely tervlap jelen rendelet 2. melléklete.  

4.§. 

Jelen a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

Alcsútdoboz, 2022.  
 
 
polgármester      jegyző 
 
 
1. melléklet 

BSZT/2022-1mód jelű Szabályozási terv (belterület) módosítása c. tervlap 
 
2. melléklet 

KSZT/2022-1mód jelű Szabályozási terv (külterület) módosítása c. tervlap 
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS BEMUTATÁSA 

Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó döntéseket 
az Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2021. (XII.06.) 
önkormányzati határozata tartalmazza az alábbiak szerint: 

1. módosítás: 

 218/1-2, 217 hrsz.-ú ingatlanok 

 A hatályos településrendezési eszközökben az Alcsútdoboz belterületi 218/1 
és 218/2 hrsz.-ú ingatlanokon feltűntetett önkormányzati mellékút a 
valóságban a 217 hrsz.-ú telken halad, a módosítás célja ennek az útnak az 
áthelyezése a tényleges természeti és tulajdoni helyzet szerint az Alcsútdoboz 
belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra. 

2. módosítás: 

 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig (260 
hrsz.-ú ingatlan északi határáig) terjedően, a páros számozású oldalon a 292 
hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezet átsorolása tervezett 
olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 
legalább 5000m2-ben kerül meghatározásra. 

3. módosítás: 

 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig 
terjedően, a páratlan számozású oldalon a 967 hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra. 

4. módosítás: 

 Alcsútdoboz Áj utcával határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 4000m2-ben kerül meghatározásra. 

5. módosítás: 

 0137/1, 0137/2, 0156, 0159 hrsz.-ú ingatlanok  

 A módosítással érintett területen található Vérti vadászház és kiszolgáló 
épületei környezetének átsorolása tervezett olyan erdőövezetbe, mely a fenti 
hasznosítási célú épületek elhelyezését lehetővé teszi. 

A tervezett fejlesztések elemeit, ill. a tervezett településrendezési eszköz módosításokat 
részletesen a 3.3. fejezet mutatja be.  
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1. ábra: A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen 
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3.2. A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

Alcsútdoboz Község hatályos településrendezési eszközeit az Önkormányzat 2002-ben 
fogadta el. A településrendezési eszközöket a Planner-T Kft. készítette. A településrendezési 
eszközök elfogadásuk óta többször módosításra kerültek. 

A hatályos településrendezési eszközök még nem a 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Településrendezési kódex) szerinti tartalommal és jelmagyarázat 
alkalmazásával készültek el.  

A hatályos településrendezési eszközök az alábbiak: 

3.2.1. Településszerkezeti terv  

Az önkormányzati elfogadást követően leszállításra került Településszerkezeti terv két 
tervlapi mellékletet tartalmazott: 

 „Külterületi Településszerkezeti terv”  

 „Településszerkezeti terv—központi belterület” 

A településszerkezeti terv többször módosításra került. A „Külterületi Településszerkezeti 
terv” is tartalmazza a belterületi településrészeket, de összevont területfelhasználási 
kategóriákkal. A településszerkezeti terv 6/2003. (XII.15.) önkormányzati határozattal történt 
módosításakor a „Településszerkezeti terv—központi belterület” c. tervlap egységes 
szerkezetben került elfogadásra. Az azt követően történt módosítások során a módosítások 
a településrészekre történt, a településszerkezeti tervlapok egységes szerkezetben nem 
kerültek elfogadásra.  

3.2.2. Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és szabályozási 
tervek  

Alcsútdoboz helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002. (X.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el. 

A HÉSZ rajzi mellékleteit képező szabályozási tervek az alábbiak: 

 Szabályozási terv (belterület) 

 Szabályozási terv (külterület) 

A HÉSZ és annak rajzi mellékleteit képező szabályozási tervlapok az eltelt időszakban 
többször módosításra kerültek, de a Szabályozási tervlapok településrészekre vonatkozóan 
módosultak, egységes szerkezetben nem kerültek elfogadásra. 
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3.3. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ISMERTETÉSE  

1 .  M Ó D O S Í T Á S   

Módosítás tárgya, célja 

 Módosítással érintett terület: 218/1-2, 217 hrsz.-ú ingatlanok 

A hatályos településrendezési eszközökben az Alcsútdoboz belterületi 218/1 és 218/2 hrsz.-
ú ingatlanokon kiszabályozott önkormányzati mellékút a valóságban a 217 hrsz.-ú telken 
halad. A hatályos településrendezési eszközökben a 217 hrsz.-ú ingatlan falusias 
lakóterületbe tartozik. A módosítás célja, hogy a valós helyzettel összhangban „helyett 
cserélnek” a 218/1 és 218/2 hrsz.-ú ingatlanok —hatályos TRE-ben közlekedési terület—, 
valamint a 217 hrsz.-ú ingatlan —hatályos TRE-ben falusias lakóterület— településrendezési 
eszközökben szereplő besorolásai.  

 

A tervezett módosítás során: 

 A településszerkezeti terv módosításra kerül. 

 A tervezett módosítással összefüggésben a HÉSZ rendelkezései nem kerülnek 
módosításra, kiegészítésre. 

 A HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv (belterület) módosításra kerül. 

A TRE módosítás ismertetése 

Településszerkezeti terv módosítása 

A „hibajavításra” kerülő út nem szerkezeti jelentőségű út, lakóút szerepkört tölt be. A 
„Településszerkezeti terv—központi belterület” tervlapon nem szerepel a közlekedési elemek 
között, de a tervlap a lakóutakat „nem színezetten ábrázolja” az adott területfelhasználási 
egység területén belül, ezért a tényleges kialakult állapotnak megfelelően 218/1 és 218/2 
hrsz.-ú telkek a falusias lakóterületként „színezett módon” kerülnek ábrázolásra, a 217 hrsz.-
ú telekről viszont „nem színezett módon” kerül megjelenítésre a „Településszerkezeti terv—
központi belterület” tervlapon, mint a falusias lakóterületen belüli lakóút.  
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HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

A „Szabályozási terv (belterület)” tervlapon a 217.a hrsz.-ú telek kerül közterületként 
(közlekedési terület) jelölésre, a 218/1 és 2018/2 hrsz.-ú telkek a szomszédos falusias 
lakóterületi építési övezet részeként kerülnek feltüntetésre. 

SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

Településtervezés 
A módosítás nem befolyásolja a településszerkezetét, a területfelhasználás rendjét.  

Közlekedés 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeihez képest jelen módosítás a kialakult 
közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és a 
gyalogos/kerékpáros közlekedésre nincs hatással, a belső úthálózat rendszerét sem 
változtatja meg. 

Csupán egy lakóutca, a tényleges elhelyezkedésének megfelelően, „egy telekkel odébb” 
kerül feltüntetésre a TRE-ben. A hatályos településrendezési eszközökben az Alcsútdoboz 
belterületi 218/1 és 218/2 hrsz.-ú ingatlanokon feltűntetett helyi kiszolgálóút a valóságban a 
217 hrsz.-ú telken halad, a módosítás célja ennek az útnak az áthelyezése a tényleges 
természeti és tulajdoni helyzet szerint az Alcsútdoboz belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra. A 
217 hrsz.-ú ingatlan telekszélessége kb. 11m, ez a kialakult állapot megfelelő a kiszolgálóút 
számára, a szabályozási szélesség nem növekszik, a kialakult állapot szerinti marad. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak 
kiegészítését. 

Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek 
A módosítással érintett terület nem érint országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, emléket, tájképvédelmi területet, nem 
része továbbá a Natura 2000 területek hálózatának és az országos ökológiai hálózatnak 
sem. 

A módosítással érintett területet nem érinti az FmTrT tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett módosításnak nem lesz hatása a természeti értékekre. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ táj- természetvédelemre, a zöldfelületekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Örökségvédelmi érintettség 
A módosítással érintett terület nem érint világörökségi, vagy világörökségi várományos 
területet, műemléket, műemlék együttest, emlékhelyet, régészeti lelőhelyet, történeti 
települési területet, történeti kertet, történeti tájat és helyi jelentőségű védett művi értéket, 
valamint régészeti lelőhelyet. 

Közmű 
Az 1. számú módosítás út szabályozása, nem érinti a közműhálózat elemeit. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közmű- és hírközlési területekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 
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Környezetvédelem 
A módosítás a TRE-ben, a területre vonatkozóan tervezettekhez képest érdemi változást a 
környezeti hatásokban nem fog okozni. Az út „egy telekkel történő odébb helyezése” nem 
okozza a forgalom nagyságának, ill. összetételének változását, ezért a térség tervezett 
környezeti állapota nem változik.  

A módosítással érintett telkek belterületi, mezőgazdasági művelés alól már régen kivett 
területek. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ környezetvédelmi előírásainak kiegészítését. 

2 .  M Ó D O S Í T Á S   

Módosítás tárgya, célja 

 Módosítással érintett terület: Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső 
szakaszától a 260 hrsz.-ú ingatlan északi határáig terjedően, a páros számozású 
oldalon a 292 hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

A módosítással érintett területen a falusias lakóterületen belül jelölt „tervezett lakóterület” 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető 
legkisebb telekméret legalább 5000m2-ben kerül meghatározásra.  

A tervezett módosítás során: 

 A településszerkezeti terv nem kerül módosításra. A „Településszerkezeti terv—
központi belterület” tervlapon a „tervezett lakóterület” mögött, a tömbbelsőben 
„tervezett házikert” területrész besorolása, illetve szabályozása nem változik a 
módosítás során. 

 A HÉSZ rendelkezései módosításra kerülnek. 

 A HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv (belterület) módosításra kerül. 
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A TRE módosítás ismertetése 

HÉSZ módosítása 

A módosítással érintett terület falusias lakóterületbe tartozó részei a hatályos Szabályozási 
terven FL jelű építési övezetbe (a HÉSZ rendelkezései szerint „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezetbe) tartoznak, ahol a beépítés módja oldalhatáros, a legkisebb kialakítható telekméret 
900m2, a beépíthetőség 30% és a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5m.  

HATÁLYOS TSZT HATÁLYOS SZT 
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A módosítással érintett terület új falusias lakóterületbe kerül besorolásra, az FL-2 jelű építési 
övezetbe. 

A FL-2 jelű építési övezet tervezett építési paraméterei, határértékei a következők: 

 Elhelyezhető rendeltetések, építmények köre: nem változik, a területre jelenleg 
vonatkozó „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezethez képest. 

 A kialakítható és beépíthető legkisebb telek nagysága 5 000 m2-re nő a 900 m2-ről. 

 A kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélessége 30 m. 

 A beépítési mód szabadonálló. 

 A telek beépítettségének maximális mértéke 15%. 

 A maximális építmény magasság 5,5 m. 

 A telek legalább 60%-a zöldfelületként alakítandó ki. 

A tervezett módosítással összefüggésben a HÉSZ a falusias lakóterületekre vonatkozó 7.§ 
(3) bekezdésének előírásai kiegészítésre kerülnek a fentiek alapján. 

HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

A „Szabályozási terv (belterület)” tervlapon a módosítással érintett terület új építési övezetbe, 
az FL-2 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezetből. 

TERVEZETT TSZT TERVEZETT SZT 

  

SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

Településtervezés 
A módosítás nem befolyásolja a településszerkezetét, a területfelhasználás rendjét. 
Településszerkezeti szempontból kedvező változás, hogy a település „szélén” kevésbé 
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intenzív beépítés alakul ki, mint a település „főutcája”, a szabadság utca mentén. A tervezett 
nagytelkes beépítés fokozatos átmenetet biztosíthat a külterületi területek felé, a 
mezőgazdasági tevékenységet is folytatók számára. A módosítással érintett terület 
megközelítését a hatályos Szabályozási terv (belterület) biztosította. 

Közlekedés 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeihez képest jelen módosítás a kialakult 
közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és a 
gyalogos/kerékpáros közlekedésre nincs hatással, a belső úthálózat rendszerét sem 
változtatja meg. 

A terület megközelítése nem változik a hatályos TRE-ben szereplő megközelítéshez képest, 
továbbra is a jelenleg két helyrajzi számon lejegyzett, (292) és (083) hrsz.-ú helyi 
kiszolgálóútról történik. A (292) és (083) hrsz.-ú utak jelenlegi együttes szélessége ~11m, ez 
a kialakult állapot továbbra is megfelelő. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak 
kiegészítését. 

Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek 
A módosítással érintett terület nem érint országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, emléket, tájképvédelmi területet, nem 
része továbbá a Natura 2000 területek hálózatának és az országos ökológiai hálózatnak 
sem. 

A módosítással érintett területet nem érinti az FmTrT tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett módosításnak nem lesz hatása a természeti értékekre. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ táj- természetvédelemre, a zöldfelületekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Örökségvédelmi érintettség 
A módosítással érintett terület nem érint világörökségi, vagy világörökségi várományos 
területet, műemléket, műemlék együttest, emlékhelyet, régészeti lelőhelyet, történeti 
települési területet, történeti kertet, történeti tájat és helyi jelentőségű védett művi értéket. 

A módosítással érintett területen található a 21562 számon nyilvántartott lelőhely. Ld. 
mellékletben Régészeti hatástanulmányt. 

Közmű 
Alcsútdoboz belterületének keleti oldalán helyezkedik el a 2. számú terület. A terület jelenleg 
beépítetlen, így közműellátással nem rendelkezik.  

A tervezési terület tágabb környezetében lévő beépített területek teljes közműellátással 
rendelkeznek, amelynek biztosítására kiépítették a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia és a földgázellátást. 

A jelenleg beépítetlen lakóövezetű területen a kialakítható telkek nagysága min. 5000 m2, így 
itt várhatóan kb. 20-27 db telek alakítható ki. 

Az új beépítésű telkek közműellátására a hatályos előírásoknak megfelelően a teljes 
közműellátás biztosítandó. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a 
közüzemű, közcsatornás szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia 
ellátást, a vezetékes termikus energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást. A terület 
közműellátásának kielégítéséhez a következő közműigények jelentkezése prognosztizálható: 
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víz igény 
keletkező 
szennyvíz 

villamosenergia 
igény 

termikus energia igény 

közhálózat megújuló  megújuló földgáz 

m3/nap m3/nap kW kW kW kW nm3/h 

15 15 125 30 216 50 30 

A fejlesztési terület ivóvízellátása nem megoldott, a legközelebbi vízvezeték Bem utca és a 
Szabadság utca nyomvonalán üzemel. Ezek összekötésével lehet a telkeket feltáró utca 
nyomvonalán egy NA 100-as vízvezetéket kiépíteni.  

A tüzivíz ellátás biztosításához a kiépítendő hálózatra az előírásoknak megfelelő sűrűségben 
tűz-csapok elhelyezéséről gondoskodni kell. Az épületek tüzivíz igényei jelenleg még nem 
ismertek, de a kiépítendő NA 100-as vízvezetékről várhatón 850-1000 l/perc vízmennyiség 
vételezhető. Az efölötti tüzivíz igények kielégítésére tüzivíz tározó medencék építésére lesz 
szükség.  

A terület szennyvízelvezetésére a gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésére van szükség, 
amely a Bem József utcai szennyvízcsatorna irányába vezeti le a szennyvizeket. 

A vizsgált terület a szolgáltató 22 kV-os középfeszültségű terület ellátási körzetéhez tartozik. 
A kialakítandó telkeken tervezett létesítmények ellátására kell kiépíteni a kisfeszültségű 
elosztó hálózatot és a közvilágítást. A fejlesztési területen belül a hálózatokat már földalatti 
elhelyezéssel, földkábelekkel kell kivitelezni. 

A termikus energiaellátáshoz a földgáz igénybevételét tervezik. Itt a telkek ellátására 
Szabadság utca, vagy a Bem utcai vezetékről lehet a leágazó vezetéket kiépíteni. A 
hálózatfejlesztés középnyomású hálózat építéssel javasolt, így telkenként a házi 
nyomáscsökkentő létesítésének igényével kell számolni. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közmű- és hírközlési területekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Környezetvédelem 
A módosítás a TRE-ben, a területre vonatkozóan tervezettekhez képest érdemi változást a 
környezeti hatásokban nem fog okozni. A tervezett módosítás a területre jelenleg vonatkozó 
szabályozásnál kevésbé intenzívbeépítettséget fog eredményezni. 

A módosítás kapcsán területek mezőgazdasági művelésből, vagy Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdőterületek kivonására nem kerül sor. A módosítással érintett terület 
belterületi, mezőgazdasági művelés alól már régen kivett területek. 

A falusias lakóterületeken betartandó környezeti feltételeket a TRE már tartalmazza, azok 
kiegészítése, módosítása nem szükséges. 

3 .  M Ó D O S Í T Á S   

Módosítás tárgya, célja 

 Módosítással érintett terület: Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső 
szakaszától a 28 hrsz.-ú útig terjedően, a páratlan számozású oldalon a 967 
hrsz.-ú úttal határos ingatlanok 

A módosítással érintett területen a falusias lakóterületen belül jelölt „házikert” területrész 
átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb 
telekméret legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra.  

A tervezett módosítás során: 
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 A településszerkezeti terv módosításra kerül.  

 A HÉSZ rendelkezései módosításra kerülnek. 

 A HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosításra kerül. 

 

HATÁLYOS TSZT HATÁLYOS SZT 
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A TRE módosítás ismertetése 

Településszerkezeti terv 

A módosítással érintett terület a hatályos Településszerkezeti tervben falusias lakóterület 
„házikert” besorolású terület. A módosítás során a „házikert” besorolású telekrészek is 
falusias lakóterületbe kerülnek besorolásra. 

HÉSZ 

A módosítással érintett terület falusias lakóterületbe tartozó részei a hatályos Szabályozási 
terven FL jelű építési övezetbe (a HÉSZ rendelkezései szerint „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezetbe) tartozó telkek azon részeit érintik, amelyek a Szabályozási terv (belterület) 
tervlapon a telkek „házikert” jellel lehatárolt részei. A hatályos HÉSZ a „házikert” 
szabályozású területrészt az építési telek be nem építhető, kertként hasznosítandó hátsó 
részeként (az utcai telekhatártól számított 60 m távolságon túli telekrész) határozza meg, 
melyen belül legfeljebb melléképítmények elhelyezése engedélyezhető. 

A módosítást követően a házikerti telekrészeken telekösszevonással kialakuló új telkeken 
ugyanazok az építmények válnának elhelyezhetővé, mint telkek nem házikertbe tartozó 
telekrészein. 3000m2-nél nagyobb telken egy lakóépület is elhelyezhetővé válna. 

A módosítással érintett terület új falusias lakóterületbe kerül besorolásra, az FL-3 jelű építési 
övezetbe. 

A FL-3 jelű építési övezet tervezett építési paraméterei, határértékei a következők: 

 Elhelyezhető rendeltetések, építmények köre: nem változik, a területre jelenleg 
vonatkozó „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezethez képest. 

 A kialakítható és beépíthető legkisebb telek nagysága 3 000 m2. 

 A kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélessége 30 m. 

 A beépítési mód szabadonálló. 

 A telek beépítettségének maximális mértéke 15%. 

 A maximális építmény magasság 5,5 m. 

 A telek legalább 60%-a zöldfelületként alakítandó ki. 

A tervezett módosítással összefüggésben a HÉSZ a falusias lakóterületekre vonatkozó 7.§ 
(3) bekezdésének előírásai kiegészítésre kerülnek a fentiek alapján. 

HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

A „Szabályozási terv (belterület)” tervlapon a módosítással érintett terület új építési övezetbe, 
az FL-3 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezet „házikert”-ként jelölt területrészéből. 
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TERVEZETT TSZT TERVEZETT SZT 

 
 

SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

Településtervezés 
Az önkormányzat támogatja azon lakossági kérést, hogy „hosszú telkes” falusias lakó terület 
„házikert” jelölésű részén telekösszevonások révén nagyobb és szélesebb mezőgazdálkodás 
feltételeinek jobban megfelelő alakú telkek alakuljanak ki. Ezen területek megközelítése a 
telkek külterület felöli oldalán haladó utak szélesítésével biztosítható.  

A Szabadság utca menti hosszú telkek megosztási folyamata spontán megtörtént. De a 
ténylegesen a falusias lakótelkeken mezőgazdálkodást folytatni kívánók részéről nagyobb és 
szélesebb telkekre van igény. 

A módosítás a település „főutcájának” a Szabadság utca településképi megjelenését nem 
módosítja. 

Közlekedés 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeihez képest jelen módosítás a kialakult 
közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és a 
gyalogos/kerékpáros közlekedésre nincs hatással, a belső úthálózat rendszerét sem 
változtatja meg. 

A terület megközelítése nem változik a hatályos TRE-ben szereplő megközelítéshez képest, 
továbbra is a jelenlegi (967) hrsz.-ú, a Bem József utcához kapcsolódó helyi kiszolgálóútról 
történik. A (967) hrsz.-ú út jelenlegi szélessége ~3m, ez növekszik 12 méterre, az érintett 
telkek rovására. Az út elég hosszú (1 kilométernél is hosszabb), ezért javasolt a középtáján 
lévő 119 hrsz.-ú, jelenleg is útként használt kereszt irányú összeköttetés közúttá 
szabályozása, ezáltal megteremtve a közvetlen kapcsolatot a (967) hrsz.-ú út és a 
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Szabadság utca között. A keresztút tervezett szabályozási szélessége 10-12m. A 967) hrsz.-
ú út északi szakasza még így is elég hosszú (~500m hosszú) zsákutca, ezért a végén 
végforduló számára kiszélesedik a közterületi szabályozás. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak 
kiegészítését. 

Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek 
A módosítással érintett terület nem érint országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, emléket, tájképvédelmi területet, nem 
része továbbá a Natura 2000 területek hálózatának és az országos ökológiai hálózatnak 
sem. 

A módosítással érintett területet nem érinti az FmTrT tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett módosításnak nem lesz hatása a természeti értékekre. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ táj- természetvédelemre, a zöldfelületekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Örökségvédelmi érintettség 
A módosítással érintett terület nem érint világörökségi, vagy világörökségi várományos 
területet, műemléket, műemlék együttest, emlékhelyet, régészeti lelőhelyet, történeti 
települési területet, történeti kertet, történeti tájat és helyi jelentőségű védett művi értéket, 
továbbá régészeti lelőhelyet. 

Közmű 
Alcsútdoboz belterületének nyugati oldalán helyezkedik el a 3. számú terület. A terület 
jelenleg beépítetlen, így közműellátással nem rendelkezik.  

A tervezési terület tágabb környezetében lévő beépített területek teljes közműellátással 
rendelkeznek, amelynek biztosítására kiépítették a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia és a földgázellátást. 

A jelenleg beépítetlen lakóövezetű területen a kialakítható telkek nagysága min. 3000 m2, így 
itt maximum kb. 50-56 db telek alakítható ki, de ettől ténylegesen jóval kevesebb telek 
kialakítása várható. 

Az új beépítésű telkek közműellátására a hatályos előírásoknak megfelelően a teljes 
közműellátás biztosítandó. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a 
közüzemű, közcsatornás szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia 
ellátást, a vezetékes termikus energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást. A terület 
közműellátásának kielégítéséhez a következő közműigények jelentkezése prognosztizálható: 

víz igény 
keletkező 
szennyvíz 

villamosenergia 
igény 

termikus energia igény 

közhálózat megújuló  megújuló földgáz 

m3/nap m3/nap kW kW kW kW nm3/h 

33 33 280 70 480 120 67 

A fejlesztési terület ivóvízellátása nem megoldott, a legközelebbi vízvezeték Bem utca és a 
Szabadság utca nyomvonalán üzemel. Ezek összekötésével lehet a telkeket feltáró utca 
nyomvonalán egy NA 100-as vízvezetéket kiépíteni.  

A tüzivíz ellátás biztosításához a kiépítendő hálózatra az előírásoknak megfelelő sűrűségben 
tűz-csapok elhelyezéséről gondoskodni kell. Az épületek tüzivíz igényei jelenleg még nem 
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ismertek, de a kiépítendő NA 100-as vízvezetékről várhatón 850-1000 l/perc vízmennyiség 
vételezhető. Az efölötti tüzivíz igények kielégítésére tüzivíz tározó medencék építésére lesz 
szükség.  

A terület szennyvízelvezetésére a gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésére van szükség, 
amely a Bem József utcai szennyvízcsatorna irányába vezeti le a szennyvizeket. 

A vizsgált terület a szolgáltató 22 kV-os középfeszültségű terület ellátási körzetéhez tartozik. 
A kialakítandó telkeken tervezett létesítmények ellátására kell kiépíteni a kisfeszültségű 
elosztó hálózatot és a közvilágítást. A fejlesztési területen belül a hálózatokat már földalatti 
elhelyezéssel, földkábelekkel kell kivitelezni. 

A termikus energiaellátáshoz a földgáz igénybevételét tervezik. Itt a telkek ellátására 
Szabadság utca, vagy a Bem utcai vezetékről lehet a leágazó vezetéket kiépíteni. A 
hálózatfejlesztés középnyomású hálózat építéssel javasolt, így telkenként a házi 
nyomáscsökkentő létesítésének igényével kell számolni. 

A csapadékvíz elvezetést a terület nyugati határán húzódó Váli víz mellékága biztosítja, 
amely a csapadékvizek befogadására és továbbvezetésére a területtől nyugatra haladó Váli 
víz áll rendelkezésre. A tömbbelsőből is a csapadékvizeket a patak irányába lehet kivezetni. 
A jelenlegi beépítetlen területen megnövekvő burkoltsággal az elvezetendő csapadékvíz 
mennyisége is megnő, annak elvezethetőségét vizsgálni kell.  

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közmű- és hírközlési területekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 
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Környezetvédelem 
A módosítás a TRE-ben, a területre vonatkozóan tervezettekhez képest érdemi változást a 
környezeti hatásokban nem fog okozni. A tervezett módosítás a területre jelenleg vonatkozó 
szabályozásnál kevésbé intenzívbeépítettséget fog eredményezni. 
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A módosítás kapcsán területek mezőgazdasági művelésből, vagy Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdőterületek kivonására nem kerül sor. A módosítással érintett terület 
belterületi, mezőgazdasági művelés alól már régen kivett területek. 

A falusias lakóterületeken betartandó környezeti feltételeket a TRE már tartalmazza, azok 
kiegészítése, módosítása nem szükséges. 

4 .  M Ó D O S Í T Á S   

Módosítás tárgya, célja 

 Módosítással érintett terület: Áj utca – Jókai utca – Szabadság utca és a 
településhatár által határolt ingatlanok 

A módosítással célja hasonló, mint a 3. módosításnál. A falusias lakóterületen belül jelölt 
„házikert” területrészen lehetővé váljon nagytelkes, nem intenzív beépítés kialakulása. Ezért 
a terület átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető 
legkisebb telekméret legalább 4000m2-ben kerül meghatározásra.  

A tervezett módosítás során: 

 A településszerkezeti terv módosításra kerül.  

 A HÉSZ rendelkezései módosításra kerülnek. 

 A HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosításra kerül. 
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HATÁLYOS TSZT HATÁLYOS SZT 

 

 

A TRE módosítás ismertetése 

Településszerkezeti terv 

A módosítással érintett terület a hatályos Településszerkezeti tervben falusias lakóterület 
„házikert” besorolású terület. A módosítás során a „házikert” besorolású telekrészek is 
falusias lakóterületbe kerülnek besorolásra. 

HÉSZ 

A módosítással érintett terület falusias lakóterületbe tartozó részei a hatályos Szabályozási 
terven FL jelű építési övezetbe (a HÉSZ rendelkezései szerint „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezetbe) tartozó telkek azon részeit érintik, amelyek a Szabályozási terv (belterület) 
tervlapon a telkek „házikert” jellel lehatárolt részei. A hatályos HÉSZ a „házikert” 
szabályozású területrészt az építési telek be nem építhető, kertként hasznosítandó hátsó 
részeként (az utcai telekhatártól számított 60 m távolságon túli telekrész) határozza meg, 
melyen belül legfeljebb melléképítmények elhelyezése engedélyezhető. 

A módosítást követően a házikerti telekrészeken telekösszevonással kialakuló új telkeken 
ugyanazok az építmények válnának elhelyezhetővé, mint telkek nem házikertbe tartozó 
telekrészein 4000m2-nél nagyobb telken egy lakóépület is elhelyezhetővé válna. 
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A módosítással érintett terület új falusias lakóterületbe kerül besorolásra, az FL-4 jelű építési 
övezetbe. 

A FL-4 jelű építési övezet tervezett építési paraméterei, határértékei a következők: 

 Elhelyezhető rendeltetések, építmények köre: nem változik, a területre jelenleg 
vonatkozó „FL-O-30/4,5-900” jelű építési övezethez képest. 

 A kialakítható és beépíthető legkisebb telek nagysága 4 000 m2. 

 A kialakítható és beépíthető telek legkisebb szélessége 30 m. 

 A beépítési mód szabadonálló. 

 A telek beépítettségének maximális mértéke 15%. 

 A maximális építmény magasság 5,5 m. 

 A telek legalább 60%-a zöldfelületként alakítandó ki. 

A tervezett módosítással összefüggésben a HÉSZ a falusias lakóterületekre vonatkozó 7.§ 
(3) bekezdésének előírásai kiegészítésre kerülnek a fentiek alapján. 

HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

A „Szabályozási terv (belterület)” tervlapon a módosítással érintett terület új építési övezetbe, 
az FL-3 jelű építési övezetbe kerül átsorolásra a jelenlegi „FL-O-30/4,5-900” jelű építési 
övezet „házikert”-ként jelölt területrészéből. 

TERVEZETT TSZT TERVEZETT SZT 

  

SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

Településtervezés 
A módosítás indíttatása hasonló, mint a 3. módosítás területén. Az önkormányzat ezen a 
településrészen is támogatja azon lakossági kérést, hogy a falusias lakó terület „házikert” 
jelölésű részén telekösszevonások révén nagyobb és szélesebb mezőgazdálkodás 
feltételeinek jobban megfelelő alakú telkek alakuljanak ki.  
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A módosítással érintett területen telekmegosztásokkal eléggé „kaotikus„ állapotok alakultak 
ki. Több olyan telek is van, amelyek közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek. Szabadság 
utca menti hosszú telkek megosztási folyamata spontán megtörtént.  

Ezen területek megközelítése a telkek külterület felöli oldalán haladó utak szélesítésével 
biztosítható.  

A módosítás a település „főutcájának” a Szabadság utca településképi megjelenését nem 
módosítja. 

Közlekedés 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeihez képest jelen módosítás a kialakult 
közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és a 
gyalogos/kerékpáros közlekedésre nincs hatással, a belső úthálózat rendszerét sem 
változtatja meg. 

A terület megközelítése nem változik a kialakult állapothoz, és a hatályos TRE-ben is 
szereplő megközelítéshez képest. Továbbra is a Jókai utcán és az Áj utcán keresztül lehet a 
területre eljutni. A hatályos szabályozás a Jókai utcán 10 méterre történő 
közterületszélesítést jelöl. A kialakult adottságok, a beépítés, kerítések alapján ennek nem 
látszik realitása, ezért az utca kialakult szabályozási szélességének megtartása javasolt 
annak ellenére is, hogy az utca egy szakaszon (kb. 100m hosszban) elég keskeny, a 
telekszélesség csak mintegy 6m. Az Áj utca kialakult 6-7m szabályozási szélessége viszont    
12 méterre nő a javaslat szerint, az érintett telkek rovására. A kb. 400m hosszú zsákutca 
végén pedig végforduló számára kiszélesedik a közterületi szabályozás. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak 
kiegészítését. 

Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek 
A módosítással érintett terület nem érint országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, emléket, tájképvédelmi területet, nem 
része továbbá a Natura 2000 területek hálózatának és az országos ökológiai hálózatnak 
sem. 

A módosítással érintett területet nem érinti az FmTrT tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett módosításnak nem lesz hatása a természeti értékekre. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ táj- természetvédelemre, a zöldfelületekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Örökségvédelmi érintettség 
A módosítással érintett terület nem érint világörökségi, vagy világörökségi várományos 
területet, műemléket, műemlék együttest, emlékhelyet, régészeti lelőhelyet, történeti 
települési területet, történeti kertet, történeti tájat és helyi jelentőségű védett művi értéket. 

A módosítással érintett területen található a 21561 számon nyilvántartott lelőhely. Ld. 
mellékletben Régészeti hatástanulmányt. 

Közmű 
Alcsútdoboz belterületének délkeleti oldalán helyezkedik el a 4. számú terület. A terület 
jelenleg beépítetlen, így közműellátással nem rendelkezik.  
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A tervezési terület tágabb környezetében lévő beépített területek teljes közműellátással 
rendelkeznek, amelynek biztosítására kiépítették a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia és a földgázellátást. 

A jelenleg beépítetlen lakóövezetű területen a kialakítható telkek nagysága min. 4000 m2, így 
itt maximum kb. 5-8 db telek alakítható ki. 
Az új beépítésű telkek közműellátására a hatályos előírásoknak megfelelően a teljes 
közműellátás biztosítandó. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a 
közüzemű, közcsatornás szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamosenergia 
ellátást, a vezetékes termikus energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást. A terület 
közműellátásának kielégítéséhez a következő közműigények jelentkezése prognosztizálható: 

víz igény 
keletkező 
szennyvíz 

villamosenergia 
igény 

termikus energia igény 

közhálózat megújuló  megújuló földgáz 

m3/nap m3/nap kW kW kW kW nm3/h 

5 5 30 8 70 17 10 

A fejlesztési terület ivóvízellátása a terület nagyobbik részén nem megoldott, csak a Jókai 
utcában üzemel vízvezeték. Erről leágazóan lehet a telkeket feltáró utca nyomvonalán egy 
NA 100-as vízvezetéket kiépíteni.  

A tüzivíz ellátás biztosításához a kiépítendő hálózatra az előírásoknak megfelelő sűrűségben 
tűz-csapok elhelyezéséről gondoskodni kell. Az épületek tüzivíz igényei jelenleg még nem 
ismertek, de a kiépítendő NA 100-as vízvezetékről várhatón 850-1000 l/perc vízmennyiség 
vételezhető. Az efölötti tüzivíz igények kielégítésére tüzivíz tározó medencék építésére lesz 
szükség.  

A terület szennyvízelvezetésére a gravitációs szennyvízcsatorna kiépítésére van szükség, 
amely a Szabadság utcai szennyvízcsatorna irányába vezeti le a szennyvizeket. 

A vizsgált terület a szolgáltató 22 kV-os középfeszültségű terület ellátási körzetéhez tartozik. 
A kialakítandó telkeken tervezett létesítmények ellátására kell kiépíteni a kisfeszültségű 
elosztó hálózatot és a közvilágítást. A fejlesztési területen belül a hálózatokat már földalatti 
elhelyezéssel, földkábelekkel kell kivitelezni. 

A termikus energiaellátáshoz a földgáz igénybevételét tervezik. Itt a telkek ellátására 
Szabadság utca, vagy a Jókai utcai vezetékről lehet a leágazó vezetéket kiépíteni. A 
hálózatfejlesztés középnyomású hálózat építéssel javasolt, így telkenként a házi 
nyomáscsökkentő létesítésének igényével kell számolni. 

A csapadékvíz elvezetést a területtől nyugatra húzódó Váli víz mellékága biztosítja, amely a 
csapadékvizek befogadására és továbbvezetésére a területtől nyugatra haladó Váli víz áll 
rendelkezésre. A tömbbelsőből is a csapadékvizeket a patak irányába lehet kivezetni. A 
jelenlegi beépítetlen területen megnövekvő burkoltsággal az elvezetendő csapadékvíz 
mennyisége is megnő, annak elvezethetőségét vizsgálni kell. 

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közmű- és hírközlési területekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 
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Környezetvédelem 
A módosítás a TRE-ben, a területre vonatkozóan tervezettekhez képest érdemi változást a 
környezeti hatásokban nem fog okozni. A tervezett módosítás a területre jelenleg vonatkozó 
szabályozásnál kevésbé intenzívbeépítettséget fog eredményezni. 
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A módosítás kapcsán területek mezőgazdasági művelésből, vagy Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdőterületek kivonására nem kerül sor. A módosítással érintett terület 
belterületi, mezőgazdasági művelés alól már régen kivett területek. 

A falusias lakóterületeken betartandó környezeti feltételeket a TRE már tartalmazza, azok 
kiegészítése, módosítása nem szükséges. 

5 .  M Ó D O S Í T Á S  

Módosítás tárgya, célja 

 Módosítással érintett terület: 0137/1, 0137/2, 0156, 0159 hrsz.-ú ingatlanok 

A módosítással érintett terület Vértpuszta térsége, a Vérti vadászház, kiszolgáló épületei és 
környezete. Vértpuszta Alcsútdoboz belterületi területeitől keletre cca. 6,4 km-re, Etyek 
belterületéről cca. 3,5 km-re, a vérti erdő által körülölelten fekszik. A vérti erdő és Vértpuszta 
területe jelenleg a HÉSZ-ben E-tv jelű védett rendeltetésű erdőterület övezetbe tartoznak, 
ahol új épületek nem helyezhetők el. A módosítás célja a vértpusztai területeken a 
területhasználati viszonyokkal összhangban levő megfelelő övezeti besorolása kialakítása. 

A tervezett módosítás során: 

 A településszerkezeti terv módosításra kerül.  

 A HÉSZ rendelkezései módosításra kerülnek. 

 A HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosításra kerül. 

 
2. ábra: Vértpuszta tágabb térsége 

  

GÖBÖLJÁRÁS 

VÉRTPUSZTA 
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A TRE módosítás ismertetése 

Településszerkezeti terv 

A hatályos Településszerkezeti terv az 
erdőterületeket összevontan tartalmazza, 
„erdőterület” területfelhasználásban. Az 
erdőterületeken belül nem különbözteti 
meg a gazdasági-, védelmi- és 
egészségügyi-szociális erdőterületeket, az 
erdőterületeket csak HÉSZ és annak rajzi 
mellékletét képező Szabályozási tervek 
differenciálják. 

A fentiek következtében a hatályos 
Településszerkezeti tervben „erdőterület” 
területfelhasználásba sorolt területek 
besorolása nem változik a TSZT-ben, de a 
módosítással érintett területek déli részén 
a 0156 a hrsz.-ú alrészlet „védendő 
tájhasználatú mezőgazdasági terület” 
besorolású terület —mellékelt ábrán piros 
sraffozással jelölve— átsorolásra kerül 
„erdőterületbe”. 

 
 

3. ábra: TSZT módosítással érintett terület a 5. módosítás (Vértpuszta tágabb térsége) kapcsán 

HÉSZ 

Az 5. ábrán lehatárolt három terület E-tv jelű védett rendeltetésű erdőterület övezetből 
egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület övezetekbe kerülnek besorolásra az alábbiak 
szerint  

terület száma a fenti ábrán tervezett övezeti besorolás 

1. terület E-e/1 

2. terület E-e/2 

3. terület E-e/3 

A tervezett E-e/1, E-e/1 és E-e/1 jelű övezetek tervezett előírásai: 

A egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek övezeteiben elhelyezhető létesítmények 
körét meghatározó HÉSZ 25.§ (5a) bekezdés rendelkezése az alábbiak szerint módosul 
(törlésre kerül, új szöveg):  

„25.§. (5a) Az egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületen (E-e) az 
erdőgazdálkodáshoz, vadgazdálkodáshoz, továbbá E-, E-e/1, E-e/2 és E-e/3 jelű 
övezeteiben az erdő közjóléti rendeltetésének megfelelő épületek, építmények (a 
testedzést és turizmust szolgáló építmény, erdei tornapálya, sportpálya, kalandpark, 
játszótér, fedett esőbeálló stb.), vendéglátó épület, valamint a terület fenntartásához 
szükséges épület helyezhetők el. Az E-e/1 jelű övezetben szálláshely rendeltetés 
is elhelyezhető.” 
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A egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek övezeteinek építési paramétereit és 
határértékeit tartalmazó ÉSZ 25. § (6) bekezdés táblázata a következő sorokkal egészül ki: 

övezeti 
jel 

kialakítható és 
beépíthető min. 
teleknagyság 

kialakítható és 
beépíthető 

legkisebb telek 
szélessége 

beépítettség max. 
mértéke 

max. 
építmény-
magasság 

E-e/1 10.000 m2 (1 ha)  6% 5,5 m 

E-e/2 1.500 m2   2% 5,5 m 

E-e/3 4.000 m2  4% 5,5 m 

A fenti előírások csak OTÉK alóli felmentés engedélyezése esetén alakmazhatók. OTÉK 
alóli felmentési kérelmet ld. külön fejezetben. 

HÉSZ rajzi mellékletét képező Szabályozási terv módosítása 

TERVEZETT SZT  

 

 
 

A „Szabályozási terv 
(külterület)” tervlapon az 1. 
terület E-e/1 jelű, a 2. terület 
E-e/2 jelű, a 3. terület E-e/3 
jelű egészségügyi, szociális, 
turisztikai erdőterület övezetbe 
kerül átsorolásra E-tv jelű 
védett rendeltetésű erdőterület 
övezetből. 
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SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

Településtervezés, tájrendezés, zöldfelületek 

Vizsgálatok kiegészítése 

A Vérti vadászház és kiszolgáló épületei jelenleg több telken helyezkednek el, amelyek 
között vannak több hektár nagyságú telkek is.  

A módosítással érintett területek a Településszerkezeti tervben erdőterület, kivéve a 0156 a 
hrsz.-ú területet, amely védendő használatú mezőgazdasági terület. A HÉSZ-ben és annak 
rajzi mellékletét képező Külterületi szabályozási terven E-tv jelű védett rendeltetésű 
erdőterület övezetbe tartoznak a módosítással érintett területek, kivéve a 0156 a hrsz.-ú 
területet. E-tv jelű védett rendeltetésű erdőterület övezetben új épületek nem helyezhetők el. 
A 0156 a hrsz.-ú terület a HÉSZ-ben M-1 jelű védendő használatú övezetbe sorolt. M-1 jelű 
övezetben a művelési ág fenntartását szolgáló gazdasági épületek helyezhetők el 20ha-nál 
nagyobb, legalább 50 m szélességű telken, maximum 1%-os beépítettséggel, maximum 4,5 
m építménymagassággal  

A Vérti vadászház és a vadászházat kiszolgáló épületek egyéb építmények már régóta 
megtalálhatók a területen. Jelen módosítás célja a területhasználati viszonyokkal 
összhangban levő övezeti besorolás kialakítása. A kapott adatszolgáltatás szerint az 1. 
területegységen elhelyezkedő meglévő épületek cca. 25 m2 nagyságú épületrésszel való 
bővítése tervezett, új épületek elhelyezése a területen nem tervezett.  

A Vérti vadászház tulajdonosa, a Vérti Vadászati Kft. szeretné, a vadászház és kapcsolódó 
építmények a valós állapotot tudomásul vevő, olyan övezetbe/övezetekbe kerülnének 
besorolásra, ahol a beépíthetőség mértéke nem 0%, hanem igazodik a valós állapotokhoz.  

A Vérti vadászházban szálláshely szolgáltatás is történik vadászvendégek számára, 10 db 
egy- vagy kétágyas szobában. Az vadászvendégek számára 30 fős étterem is kialakításra 
került.  

A módosítással érintett terület része a Natura 2000 területek hálózatának —
Szentgyörgypuszta (HUDI20049) Különleges Természetmegőrzési Terület— és az országos 
ökológiai hálózat magterületének is. A módosítással érintett terület azonban nem érint 
országos vagy helyi védett, védelemre tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, 
emléket. A módosítással érintett terület tájképvédelmi terület.  

Vizsgált területként a módosítással érintett területnél nagyobb kiterjedésű területet 
vizsgáltunk, a környező erdőrészletek határait, valamint a közlekedési kapcsolatok 
megismerése miatt. 
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4. ábra: A tervezési terület lehatárolásának bemutatása ortofoton az ingatlannyilvántartás szerinti földrészlet és 

alrészlet határok, valamint erdőrészlet határok feltüntetésével 
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A Vérti vadászház épületegyüttese használatuk jellege szerint három területegységre 
bontható, az alábbi ábra szerint: 

 
5. ábra: A vizsgálat során lehatárolt területegységek ingatlannyilvántartási térképen 

Az 1. területegység a vadászház közvetlen környezete, a területegység határának az 
Országos Erdőadattár Állomány (továbbiakban: OEAÁ) erdővel nem borított erdőrészleteinek 
határa tekintendő. A vadászház körül az ingatlannyilvántartás telekrészt, a 0137/1 a hrsz. 
alrészletetet tartja nyilván. A 0137/1 a hrsz. alrészletet területe nem az OEAÁ-ban 
nyilvántartott terület. A vádászház épületének egyes részei, ill. egyes gazdasági épületek 
ezen alrészlet határon kívül helyezkednek el, az 30/EY erdőrészlet területén. Az 1. 
területegységhez sorolt, a 0137/1 a hrsz. alrészletettől északnyugati és nyugati irányban levő 
terület a 30/EY erdőrészlet (0137/2 d hrsz. egy része) része, amely az OEAÁ-ban „egyéb 
erdészeti létesítményhez tartozó terület”-ként szereplő terület, elsődleges rendeltetése nincs, 
faállományt nem tartanak nyilván rajta, területe nem erdőtervezett. A vadászház körül kerítés 
is létesült, azonban a kerítés nem a 0137/1 a hrsz. telekhatárán került megépítésre. 

A 2. területegység az 1. területegységtől délre, a 0146/1 hrsz.-ú úttól délre helyezkedik 
el. A 2. területegység a 30/EY erdőrészlet déli része (0159 a hrsz. egy része), amely „egyéb 
erdészeti létesítményhez tartozó terület”, elsődleges rendeltetése nincs, faállományt nem 
tartanak nyilván rajta. A 2. területegység a valóságban körül kerített terület, hűtőkonténer van 
a területen. 

A 3. területegység az 1. és 2. területegységtől délkeltre helyezkedik el a Szent László-
patak keleti oldalán. A területegység a 0156 d hrsz.-ú terület nagy részén helyezkedik el, de 
érinti a 0156 a hrsz.-ú alrészletet északi részét is. A 3. területegység nagy része nem az 
OEAÁ-ban nyilvántartott terület. A területegység északi része az OEAÁ-ban szereplő 31/ÚT2 
jelű erdőrészletet, mely egy erdészeti út, faállományt nem tartanak nyilván rajta. A 31/ÚT2 
jelű út és a Szent László-patak közötti területsávban található az 31/J jelű erdőrészletet, 
melynek elsődleges rendeltetése talajvédelmi erdő. A tervezett módosítás a 31/J jelű 
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erdőrészletet nem érinti. A területen gazdasági építmények találhatók, pl. tároló. A 0156/d 
hrsz. módosítással érintett része az OEÁA-ban nem nyilvántartott terület. 

A lehatárolt 3. területegység területe sem tartalmaz az OEAÁ-ban nyilvántartott 
faállománnyal borított területet.  

 

 
5. ábra: A vizsgálat során lehatárolt területegységek erdőtérképen 
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6. ábra: A Vérti vadászház környéke ortofoton a meglévő épületek, a meglévő kerítések, az ingatlannyilvántartási 

határok és az erdőrészlet határok feltüntetésével 

 



Alcsútdoboz Község TRE módosítása  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
96/2021. (XII.06.) önk. hat. szerinti területekre  egyszerűsített eljárás 
 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 45 2022. július 

A tervezett szabályozás indoklása  

Mivel a módosítással érintett területek az ökológiai hálózat magterületébe tartoznak, az OTrT 
vonatkozó előírásai csak beépítésre nem szánt övezetbe sorolhatók. 

Mivel területen a vadászathoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
tevékenységet folytatnak, de a vadászathoz kapcsolódóan szálláshely is működik a 
területen, a folytatott tevékenységeknek a egészségügyi, szociális, turisztikai  erdőterület 
övezeti besorolás a legmegfelelőbb az OTÉK szerinti területfelhasználások közül. A 
módosítás során az előbbi fejezetben bemutatott három területegység a HÉSZ-ben E-tv jelű 
védett rendeltetésű erdőterület övezetből E-e jelű egészségügyi, szociális, turisztikai 
erdőterület övezeteibe kerülnének átsorolásra. A három területegység három különböző új 
Ee-… jelű egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterület övezetekbe kerülne besorolásra. 

 
7. ábra: A javasolt Ee-…. övezetek területe ingatlannyilvántartási térképen 

tervezett Ee-1 övezet 

tervezett Ee-2 övezet 

tervezett Ee-3 övezet 
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Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az egyes területegységekre vonatkoztatva a jelenlegi 
állapot legfontosabb jellemzőit és a tervezett övezetek legfontosabb építési paramétereit: 

 

1. táblázat: A tervezet Ee-… jelű övezetek legfontosabb építési paraméterei 

területegység 
száma/ 

tervezett 
övezeti jel 

JELENLEGI ÁLLAPOT JAVASOLT ÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK 

érintett 
hrsz.; 

érintett 
erdőrészlet 

jele 

területegység 
mérete 

(m2) 

meglévő és tervezett 
épületek összes 
alapterülete (m2) 

beépítettség 
jelenlegi és tervezett 

mértéke a 
területegység 

területéhez 
viszonyítva (%) 

beépíthető 
legkisebb 

telek 
mérete 

(m2) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

maximá-
lis 

épület 
magas-

ság 

(m) 

1.: Ee-1 

0137/1a, 
0137/2d 
egy része;  

30/EY 
erdőrészlet 
egy része 

12 852,6 

ingatlannyilvántartási 
térképen*: 707 

valós felmért állapot 
szerint*: 683 

tervezett bővítés +25 
m2 

ingatlannyilvántartás 
alapján*:5,52 

valós felmérés 
alapján* 5,31 

tervezett bővítéssel: 

ingatlannyilvántartás 
alapján*:5,69 

valós felmérés 
alapján* 5,51 

10 000 6 5,5 

2.: Ee-2 

0159a egy 
része;  

30/EY 
erdőrészlet 
egy része 

1 966,15 0 0 1 500 2 5,5 

3.: Ee-3 

0156d egy 
része, 
0156a egy 
része; 

31/ÚT2 

4 464,1 179 4,0 4 000 4 5,5 

 

*: az ingatlannyilvántartásban szereplő épületek egy része bontásra került, más épületek 
viszont bővítésre kerültek 

 
 A tervezett paraméter alkalmazására OTÉK alóli felmentés esetén van lehetőség. 
 

Közlekedés 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközeihez képest jelen módosítás a kialakult 
közúthálózati kapcsolatokra, a közösségi közlekedésre, a parkolásra, és a 
gyalogos/kerékpáros közlekedésre nincs hatással, a belső úthálózat rendszerét sem 
változtatja meg. 

A terület megközelítése a módosítás kapcsán nem változik. Vértpuszta továbbra is a 8106.j. 
országos közútba csatlakozó 0140 hrsz.-ú útról, valamint a 0140 hrsz.-ú útba csatlakozó 
0146/1 hrsz.-ú úton keresztül lesz elérhető.  

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak 
kiegészítését. 

Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek 
A módosítással érintett terület nem érint országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett-, vagy ex lege védett természeti területet, emléket, tájképvédelmi területet, nem 
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része továbbá a Natura 2000 területek hálózatának és az országos ökológiai hálózatnak 
sem. 

A módosítással érintett területet nem érinti az FmTrT tájképvédelmi terület övezete. 

A tervezett módosításnak nem lesz hatása a természeti értékekre. 

A módosítás nem igényli a HÉSZ táj- természetvédelemre, a zöldfelületekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 

Örökségvédelmi érintettség 
A módosítással érintett terület nem érint világörökségi, vagy világörökségi várományos 
területet, műemléket, műemlék együttest, emlékhelyet, régészeti lelőhelyet, történeti 
települési területet, történeti kertet, történeti tájat és helyi jelentőségű védett művi értéket, 
továbbá régészeti lelőhelyet. 

Közmű 
Alcsútdoboz külterületének délkeleti oldalán helyezkedik el az 5. számú terület. A terület 
jelenleg erdőövezetben helyezkedik el, itt a terület legnagyobb része beépítetlen, így 
közműellátással nem rendelkezik.  

A 0137/1,2 és a 0156hrsz.-ú telkeken található egy 10 szobás erdészház étteremmel és a 
hozzá tartozó kisebb gazdasági és erdőgazdálkodási funkciójú épület. Az épületegyüttes 
vízellátását egy saját mélyfúrású kútból kitermelt vízzel biztosítják, a keletkező szennyvizeket 
zárt szennyvíztározó medencében gyűjtik össze és abból szennyvízszippantó kocsival 
szállítják el a kijelölt befogadó szennyvíztisztító telepre. A villamosenergia ellátásra villamos 
vezeték épült.  

A tervezési terület tágabb környezetében közműellátás a fent említett erdészházon kívül 
semmi sem épült ki, itt adottságként kell kezelni csapadékvíz elvezetés szempontjából a 
szomszédos telken húzódó Szent László patakot.   

A jelenleg erdő övezetű területen a vadászház beépítésre nem szánt erdő övezetben marad, 
a településtervező az erdő alövezetét változtatja. A meglévő vadászházat egy kisebb fedett 
terasszal kívánják bővíteni, amely bővítés többlet közműigényeket nem okoz.  

A vadászház ivóvíz ellátását továbbra is a meglévő mélyfúrású kútról lehet biztosítani. A 
keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztározó medencében lehet tározni, amelyből a 
szennyvizeket szippantó kocsikkal kell elszállítani. Itt fontos megemlíteni, hogy a terület 
vízminőség-védelmi területen fekszik, így a szennyvíztározónak szigorúan vízzárónak kell 
lennie, a szennyvizek a talajba semmiféleképpen nem szivároghatnak át.  

A villamosenergia ellátást a meglévő kiépített rendszerről lehet ellátni. Amennyiben igény 
van rá, a földgázellátást tartályos vagy palackos gázzal lehet biztosítani.  

A módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közmű- és hírközlési területekre vonatkozó 
előírásainak kiegészítését. 
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Környezetvédelem 
A módosítás a TRE-ben, a területre vonatkozóan tervezettekhez képest érdemi változást a 
környezeti hatásokban nem fog okozni. A tervezett módosítás a területre jelenleg vonatkozó 
szabályozásnál kevésbé intenzívbeépítettséget fog eredményezni. 

A módosítás kapcsán területek mezőgazdasági művelésből, vagy Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdőterületek kivonására nem kerül sor. A módosítással érintett terület 
belterületi, mezőgazdasági művelés alól már régen kivett területek. 

A falusias lakóterületeken betartandó környezeti feltételeket a TRE már tartalmazza, azok 
kiegészítése, módosítása nem szükséges. 
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3.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZINTENTARTÁS ELVÉNEK 

TELJESÜLÉSE 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi 
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott 
település közigazgatási területén az ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. Az egyes 
területek biológiai aktivitás érték számítására vonatkozó előírásokat a 419/202. (VII. 15.) 
Korm. rendelet 9. melléklete határozza meg.  

Jelen TRE módosítása során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, 
ennélfogva a biológiai aktivitásérték szintentartását nem kell vizsgálni. 

3.5. TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 
Osztálya előzetes véleményében felhívta a figyelmet, hogy mivel Alcsútdoboz 
településrendezési eszközeihez készített örökségvédelmi hatástanulmány 10 évnél régebbi, 
a rendezés alá vont területekre Örökségvédelmi hatástanulmány készítendő. 

A TRE módosításhoz a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Örökségvédelmi Osztálya adatot szolgáltatott. 

3.5.1. Épített örökségvédelmi értékek 
A módosítással érintett területek nem érintenek: 
 műemléket, műemléki környezetet, műemléki jelentőségű területet, 
 világörökség és világörökség-várományos területet, 
 emlékhelyet, 
 földvárat, kunhalmot, 
 történeti kertet, történeti tájat, 
 helyi jelentőségű védett művi értéket. 

3.5.2. Régészeti értékek 
A módosítással érintett területekre vonatkozó Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
szakterületre vonatkozó kiegészítést a melléklet tartalmazza, készítette: Dr. Tankó 
Károly régész, szakértői nyilvántartási szám OKM 289/2008. 

3.6. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 

Alcsútdoboz közigazgatási területére az 2019. március 15-én hatályba lépett Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv.) törvényben meghatározott OTrT és Fejér Megye Területrendezési 
Terve (továbbiakban: FmTrT) vonatkozik, amelyet a Megyei Közgyűlés az 7/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeltével fogadott el.  

3.6.1. FmTrT Térszerkezeti tervével való összhang  
Az 1., 2., 3. és 4. módosítással érintett terület a FmTrT Szerkezeti tervében települési 
térség besorolású. Az 5. módosítás erdőgazdálkodási térségbe tartozik. 
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8. ábra: A módosítással érintett terület FmTrT Szerkezeti tervén 

Települési térség  területén a Trtv. előírásai szerint bármely építési övezet, övezet 
kijelölhető. 1., 2.,  3. és 4. módosítással  érintett területek Alcsútdoboz hatályos TSZT-
ben falusias lakóterület besorolású és területfelhasználásbéli besorolásuk a módosítás során 
nem változik. 

Erdőgazdálkodási térségben  az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők 
övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 
vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként 
differenciáltan lehatárolni. Az 5. módosítással  érintett terület Alcsútdoboz hatályos TSZT-
ben erdőterület besorolású, meglévő erdőterület. Területfelhasználásbéli besorolása a TSZT-
ben a módosítás során nem változik.  

Újonnan beépítésre szánt terület a módosítások során nem kerül kijelölésre. 

3.6.2. Országos és megyei térségi övezetekkel való 
összhang 

Az országos és a megyei térségi övezetekre vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok 
tartalmazzák: 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX törvény (továbbiakban: Trtv.), 

 Fejér Megye Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott 
Fejér Megye Területrendezési Szabályzata (a továbbiakban: FmTrT), 

 9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

A következő táblázatban mutatjuk be Alcsútdoboz, valamint a tervezett módosítással érintett 
területek érintettségét az országos térségi övezetek vonatkozásában: 
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2. táblázat: Országos térségi övezetekkel való érintettség 

 
Trtv 

MvM 
rendelet* Trtv országos övezetei 

Alcsútdoboz 
érintettsége 

módosítással érintett területek 

melléklete 1 2 3 4 5 

1 3/1  
Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

igen — — — — + 

2 3/1  
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

igen — — + — — 

3 3/1  
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

igen — — — — — 

4 3/2  
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

igen — — — — — 

5 3/3  Erdők övezete igen — — — — + 

6 3/4  
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 
által érintett települések 

nem — — — — — 

7 3/5  
Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett 
települések 

nem — — — — — 

8  1 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

igen — — — — — 

9  2 
Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

igen — — — — — 

10  3 Tájképvédelmi terület övezete igen — — — — + 

11  4 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

igen — — — — + 

12  5 Nagyvízi meder övezete nem — — — — — 

13  6 VTT-tározók övezete nem — — — — — 

Trtv.: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
MvM rendelet: 9/2019 (VI. 14.) MvM rendelet 

Az 1., 2., és 4. módosítással érintett területet országos térségi övezetek nem érintik. 

A 3. módosítás területét érintőlegesen érinti ökológiai folyosó övezete. 

Az 5. módosítás területét az ökológiai hálózat magterülete, erdők övezete, 
tájképvédelmi terület övezete és a vízminőségvédelmi terület térségi övezetek területei 
érintik. 

Ökológiai hálózat magterülete:  

 Új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet az ökológiai 
hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója körülzárja, továbbá a kijelölést más jogszabály nem tiltja 

Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre 

 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. 

A Vérti vadászház térségében felmérésre kerültek a ténylegesen útként használt 
területek —ezek kismértékben eltérnek az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő 
közlekedést szolgáló területektől— az övezet határok a tényleges állapothoz kerültek 
igazításra 
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 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. 

Az 5. módosítás területén célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 
található és a tervezett módosítás sem tartalmaz ilyet. 

 Az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

Az 5. módosítás nem tartalmaz a területén erőmű elhelyezésére vonatkozó javaslatot. 

Ökológiai folyosó övezete:  

 

A 3. módosítás külterület 
felöli részét érinti 
ökológiai folyosó övezete, 
abból következően, az 
övezet határvonala a 
területrendezési tervek 
készítése során nem 
került a telekhatárhoz 
igazításra. 

 Új beépítésre 
szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha a 
települési területet z 
ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó, vagy az 
ökológiai hálózat 
magterület és az 
ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó 
körülzárja, továbbá a 
kijelölést más jogszabály 
nem tiltja 

Új beépítésre szánt 
terület nem került 
kijelölésre. A 
módosítással érintett 
terület régóta belterület, 
lakóterületi telkek. Jelen 
módosítás során újonnan 
beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre, de 
az eddig falusias 
lakóterületen belül „csak 
házikertként” 

szabályozott területeken épületek elhelyezése is lehetővé válik, maximum 15%-os 
beépíthetőséggel. 

Az előzetes véleménynyilvánítás során a természetvédelméért felelős szervek nem 
emeltek kifogást a tervezett módosítás ellen.  
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FmTrT módosítása során javasolt lenne a magterület és az ökológiai folyosó határát, 
ahol erre a természeti értékek lehetőséget biztosítanak, az ingatlannyilvántartási 
határokhoz igazítottan lehatárolni. 

 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. 

Közlekedési területek a meglevő közlekedési területekhez igazodva kerülnek 
fejlesztésre, a közművek a HÉSZ és a TkR. rendelkezéseit figyelembe véve helyezhetők 
el.  

 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. 

A 3. módosítás területén célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 
található és a tervezett módosítás sem tartalmaz ilyet. 

 Az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

A 3. módosítás nem tartalmaz a területén erőmű elhelyezésére vonatkozó javaslatot. 

Erdők övezete:  
 

 Az erdők övezetébe tartozó területeket 
az adott településnek a településrendezési 
tervében legalább 95%-ban erdőterület 
övezetbe kell sorolni. 

Az 5. módosítással érintett terület a TSZT-ben 
erdőterület és a módosítás során is az marad. 

 Külfejtéses művelésű bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Az 5. módosítás területén célkitermelőhely és 
külfejtéses művelésű bányatelek nem található 
és a tervezett módosítás sem tartalmaz ilyet. 

 Az erőművek közül csak háztartási 
méretű kiserőmű létesíthető épületen 
elhelyezve. 

Az 5. módosítás nem tartalmaz a területén 
erőmű elhelyezésére vonatkozó javaslatot. 

(Az ábrán folytonos piros vonal a módosítással 
érintett terület, szaggatott piros vonal a 
településrendezés során vizsgált terület) 

Tájképvédelmi terület övezete 

 A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében meg kell 
határozni a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait 
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Az 5. módosítás arra irányul, hogy a természeti értékekben gazdag területen a már 
meglévő vadászház térségében a különböző ágazatok elvárásai —természetvédelem, 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vadászat— összeegyeztetésre kerüljenek. 

 Bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az 5. módosítás területén bányászati tevékenységet nem folytatnak és a tervezett 
módosítás sem teszi ezt lehetővé.  

 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. 

A Vérti vadászház térségében felmérésre kerültek a ténylegesen útként használt 
területek —ezek kismértékben eltérnek az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő 
közlekedést szolgáló területektől— az övezet határok a tényleges állapothoz kerültek 
igazításra 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

 A 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. 

Jelen TRE módosítás során a vízvédelemmel érintett területek vizsgálatra kerültek. Az 
övezettel csak az 5 módosítás területe érintett, a vonatkozó HÉSZ előírások e 
tekintetben kiegészítést nem igényelnek. 

 Bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az 5. módosítás területén bányászati tevékenységet nem folytatnak és a tervezett 
módosítás sem teszi ezt lehetővé.  

 Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított szennyvíz sem helyezhető el. Gondoskodni 
kell a szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az övezetből.  

Nem tudom mi van a Vérti vadászháznál a szennyvízzel 

 Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és -tisztító rendszerre 
szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése 
tilos. 

A TRE módosítás nem tartalmaz ilyen javaslatot. 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a megyei térségi övezetek közül melyek érintik 
Alcsútdoboz közigazgatási területét, valamint a módosítással érintett területeket: 
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3. táblázat. Megyei övezetekkel való érintettség 

 FmTrT-ben megállapított megyei 
övezet 

 Település 
érintettsége 

módosítással érintett területek 
 1. 2. 3. 4. 5. 

3.9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezete  

 
nem — — — — — 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

 
nem — — — — — 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete  igen* — — — — — 

 
FmTrT-ben megállapított egyedileg 

meghatározott megyei övezet 
 Település 

érintettsége 
1. 2. 3. 4. 5. 

3.12. Felzárkóztatandó belső periféria 
övezete által érintett települések 

 
nem — — — — — 

3.13. Turizmus szempontjából kiemelt, 
fejlesztendő övezet által érintett 
települések övezete 

 
igen      

3.14. Megyei jogú városok vonzáskörzete 
gazdaságfejlesztési övezete által 
érintett települések 

 
nem — — — — — 

3.15. Borvidéki és kertgazdálkodási 
fejlesztési övezet által érintett 
települések 

 
igen** — — — — — 

3.16. Kulturális örökségi-történeti fejlesztési 
övezet által érintett települések 

 
igen***      

3.17. Majorsági térség övezete által érintett 
települések 

 
igen**** — — — — — 

3.18. Karsztvízszint emelkedésével érintett 
terület övezete által érintett települések 

 
nem — — — — — 

3.19. Naperőmű létesítés céljából 
korlátozottan igénybe vehető terület 
övezete 

 
igen — — — — + 

*: Adatszolgáltatást nem kaptunk, a rendelkezésre álló információk alapján a módosítással 
érintett területek földtani veszélyforrással nem érintettek. 

**: A módosításokkal érintett területeken nem találhatók borszőlő termőhelyi I. és II. minőségi 
osztályba tartozó területek, valamint nem volt zártkerti területek. 

***: Az övezet előírásai Településfejlesztési koncepciókra, településképi rendeletekre 
vonatkoznak, településrendezési eszközökre nem tartalmaznak rendelkezést. 

****: Az övezet mezőgazdasági területekre, mezőgazdasági üzemi különleges területekre, 
„majorokra” és „pusztákra” vonatkozik. A módosítással érintett területek belterületi kivett 
területek, vagy erdőterületek. 

Turizmus szempontjából kiemelt,  fejlesztendő övezet által érintett 
települések övezete 

Az 5. módosítás a vadászathoz kapcsolódó turizmus szabályozására irányul a 
településrendezés eszközeivel. 

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

Az 5. módosítást területét érinti az övezet. A tervezett módosítás nem tartalmazza a 
területen naperőmű létesítését. 
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4. AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS SORÁN BEÉRKEZETT 
VÉLEMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELE A TERVEZÉS SORÁN 

4.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELŐZETES VÉLEMÉNYEINEK 

FIGYELEMBEVÉTELE 

A településrendezési eszközök jelen módosítása a Településrendezési kódex szerinti ú.n. 
egyszerűsített eljárással történik. 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet egyszerűsített eljárás 
esetén is lehetőséget biztosít adatkérésre, ill. előzetes véleménykérésre. 2022. áprilisában a 
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. melléklete szerinti véleményezők megkeresésére 
kerültek, hogy 

 adják meg a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 41.§ (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásokat, valamint  

 adják meg a adatszolgáltatásukat 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. melléklet C 
oszlop szerint, a térségi övezetek érintettségének megítélése miatt. 

Az előzetes véleménykérés során a véleményező államigazgatási szervek nem kifogásolták 
a tervezett módosítást, az adatszolgáltatások alapján megerősítést nyert, hogy a 
módosítással érintett területet nem érinti olyan térségi övezet, amelyre vonatkozó 
rendelkezések ellehetetlenítenék a tervezett módosítást. Az alábbi táblázatban kerül 
bemutatásra a beérkezett vélemények egyszerűsített kiértékelése, a beérkezett 
véleményeket a Melléklet tartalmazza. 

4. táblázat: Az előzetes véleménykérés során beérkezett vélemények és adatszolgáltatások kiértékelése 

 Véleményező 
Előzetes 
vélemény 

adott 

Adatszolgá
ltatást 
adott 

További 
eljárásban 
részt kíván-

e venni 

1 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész I NK I 

2 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatáskörben eljáró Fejér Megyei 
Kormányhivatal környezetvédelem, 
természet- és tájvédelem egyeztetési 
szakterület (az Állami Főépítész 
véleményező levelében ismertetett 
vélemény) 

I I I 

3 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság I I I 

4 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Ny N Nny 

5 Országos Vízügyi Főigazgatóság  N N Nny 
6 Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság I I I 

7 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály I NK I 

8 
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály N I I 

9 
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelési 
és Erdészeti Főosztály, Erdőfelügyeleti 
Osztály 

I I I 

10 

Örökségvédelmi hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal régészeti örökség 
és műemléki érték, világörökségi és 
világörökség várományos terület védelme 

I I I 
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 Véleményező 
Előzetes 
vélemény 

adott 

Adatszolgá
ltatást 
adott 

További 
eljárásban 
részt kíván-

e venni 
szakterület (az Állami Főépítész 
véleményező levelében ismertetett 
vélemény) 

11 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály 
Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály 

I I I 

12 
Budapesti Kormányhivatal Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály I I N 

13 

Közlekedési hatósági hatáskörében eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal közúti 
közlekedési szakterület (az Állami 
Főépítész véleményező levelében 
ismertetett vélemény) 

I NK I 

14 
Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti 
hatósági Főosztály Nny NK Nny 

15 
Technológiai és Ipari Minisztérium Légügyi 
Felügyeleti Hatósági Főosztály Nny NK Nny 

16 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály I I N 

17 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály Nny NK Nny 

18 Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság I Nk I 
19 Országos Atomenergia Hivatal I Nk I 
20 Fejér Megyei Önkormányzat Nny NK Nny 

I – igen 
N – nem 
Nny – nem nyilatkozott 
NK – nincs adatszolgáltatási kötelezettsége 

4.2. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

EGYEZTETÉSE 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerint településrészre készülő településrendezési terv 
esetében a várható környezeti hatások jelentőségének függvényében döntendő el, hogy 
környezeti vizsgálat lefolytatása, és környezeti értékelés készítése szükséges-e. A 2022. 
áprilisában kiküldött Tájékoztatási dokumentációban az SKVr. 2. mellékletének szempontjai 
szerint értékelésre kerültek a módosítás várható környezeti hatásai, amely értékelés alapján 
az Önkormányzat azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a tervezett módosításokra 
vonatkozóan készülő településrendezési eszközök módosítása esetén környezeti vizsgálat 
lefolytatását, valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 2 melléklet 2. pontja szerinti 
Települési környezeti értékelés készítését nem tartja szükségesnek.  

A véleménykérő levélben szerepelt, hogy a véleményt nem nyilvánító környezetvédelméért 
felelős szerveket az önkormányzat úgy tekinti, hogy egyetértenek az előbbi állásponttal. 

A megkeresett környezetvédelméért felelős szervek közül a választ adók egyike sem tartotta 
szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.  

A környezetvédelméért felelős szervek véleményét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
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5. táblázat: A környezetvédelméért felelő szervek véleményének összefoglalása a TRE módosítás 
kapcsán környezeti vizsgálat lefolytatásáról, illetve települési környezeti értékelés szükségességéről 

 Véleményező szerv vélemény 

1 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek. 

2 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek.  

3 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály  

Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek. 

4 Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Illetékesség hiányában nem nyilatkozik 

5 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nem nyilvánított véleményt a környezeti 
vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, a véleménykérő levél 
alapján egyetért az önkormányzat 
véleményével, miszerint környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek 

6 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 

Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek. 

7 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelési és Erdészeti Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály 

Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek. 

8 
Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály  

nem nyilvánított véleményt a környezeti 
vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, a véleménykérő levél 
alapján egyetért az önkormányzat 
véleményével, miszerint környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek 

9 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

nem nyilvánított véleményt a környezeti 
vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, a véleménykérő levél 
alapján egyetért az önkormányzat 
véleményével, miszerint környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek 

10 

Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti hatósága Bányászati és 
Gázipari Főosztály Veszprémi 
Bányafelügyeleti Osztály 

Környezeti vizsgálat lefolytatását és 
Települési környezeti értékelés készítését 
nem tartja szükségesnek. 

11 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, 
Főosztály 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
hatósága Bányászati és Gázipari 
Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti 
Osztály 
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5. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM ÉS INDOKLÁSA 

5.1. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS TÁRGYA 

Az Önkormányzat kéri, hogy a  

 Az Ee-1 jelű egészségügyi, szociális, turisztikai erdőövezet esetében a beépíthető 
legkisebb teleknagyság 10 000m2, (1 ha), továbbá a beépítettség legnagyobb 
mértéke 6%, 

 Az Ee-2 jelű egészségügyi, szociális, turisztikai erdőövezet esetében a beépíthető 
legkisebb teleknagyság 1500m2,  

 Az Ee-3 jelű egészségügyi, szociális, turisztikai erdőövezet esetében a beépíthető 
legkisebb teleknagyság 4000m2 

lehessen. 

5.2. A KÉRELEM INDOKLÁSA 

Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközei még nem a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(IX.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 314/2012.R.) meghatározott tartalmi 
követelmények és jelmagyarázat alkalmazásával kerültek kidolgozásra és egyeztetésre. 
Ezért Alcsútdoboz TRE az OTÉK 2012. augusztus 6.-i állapota (továbbiakban OTÉK 2012) 
szerint módosítható. 

A OTÉK 2012 egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületek esetében 10 ha-
nál nagyobb telkek esetében tette lehetővé a telkek beépíthetőségét. A 2014 márciusától az 
OTÉK országosan már nem határozza meg a közjóléti erdőterületek esetében a beépíthető 
legkisebb telkek méretét, ezt a HÉSZ szabályozhatja. (Az egészségügyi, szociális, turisztikai 
rendeltetésű erdőterület elnevezése az elmúlt 10 évben többször változott, közjóléti 
rendeltetésű erdőterületre, majd rekreációs erdőterületre.) 

Az OTÉK az egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületek (majd közjóléti 
rendeltetésű erdőterületek, majd rekreációs erdőterületek) esetében a beépíthetőség 
maximális mértékét 5%-ban határozta/határozza meg. 

A Vérti vadászház körül kialakított telek nagysága mindig sokkal kisebb volt mint 10 ha, 
valamint a telek beépítettsége már most meghaladja az 5%-ot. 

Az OTÉK 111.§-a szerint az OTÉK II-III. fejezetében meghatározott településrendezési 
követelményeknél —a különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozó építési 
határértékeket az OTÉK 2012 II. fejezet 30/B. § (3) bekezdése tartalmazza— megengedőbb 
követelményeket a helyi építési szabályzat akkor állapíthat meg: 

a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, 

A Vérti vadászház meglévő, nem pedig tervezett létesítmény. A körülötte kialakított telek 
nagysága sosem érte el a 10 ha nagyságot. Mivel a környező erdőterületek 
természetvédelmi szempontból értékes területek, részei Natura 2000 területnek, valamint az 
országos ökológiai hálózat magterület rendeltetésű területeinek, településszerkezeti, táj- és 
természetvédelmi érdek, hogy a vadászház és kapcsolódó létesítményei „koncentráltan 
helyezkedjenek el”, minél kisebb területet érintsenek.  

A településszerkezeti, táj- és természetvédelmi érdekek szempontjából kedvezőbb, ha a 
terület nem kerül át beépítésre szánt területbe, bár ebben az esetben egy telekre 
vonatkoztatva magasabb beépítési % lenne érvényesíthető. Mivel a területen a 
vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz, vadászathoz szükséges építmények találhatók, 
illetve a javasolt módosítást követően is ezek elhelyezése tervezett, erdőövezeti kijelölés az 



Alcsútdoboz Község TRE módosítása  VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
96/2021. (XII.06.) önk. hat. szerinti területekre  egyszerűsített eljárás 
 

TÁJOLÓ-TERV Kft. 60 2022. július 

indokolt. A Vérti vadászház vadászvendégek számára szálláslehetőséget is kínál (10 szoba), 
ezért az erdőövezetek közül az egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőövezeti 
besorolás felel meg a terület rendeltetésének. A javasolt E-e/1 jelű övezet területén található 
többek között a Vérti vadászház épülete, az E-e/2 és E-e/3 jelű övezetek területén a 
vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz szükséges építmények találhatók.      

Mivel erdészeti utak szabdalják a módosítással érintett területet több egészségügyi, 
szociális, turisztikai rendeltetésű erdőövezet kialakítása indokolt. Mindhárom övezet 
esetében a természetvédelmi-tájvédelmi és erdőgazdasági érdekek miatt indokolt, hogy a 
beépíthető telek nagysága kisebb legyen, mint 10ha, az E-e/1 övezetben 10 000 m2 (1ha), 
az E-e/2 övezetben 1500m2, az E-e/3 övezetben 4000m2. 

Az új E-e/… jelű övezetek lehatárolása igazodik az Országos Erdőállomány Adattárban 
(továbbiakban: OEÁA) szereplő erdővel borított erdőrészletek határvonalához, ill. figyelembe 
vette az erdészeti utakat. 

A Vérti vadász jelenlegi telkén az épület „túlnyúlik”, javasolt a telek rendezése. A javasolt 
övezet területén belül is azonban a beépítettség mértéke már meghaladja az egészségügyi, 
szociális, turisztikai rendeltetésű erdőövezetben megengedett 5%-os maximális mértéket. 
Azonban a jelen TRE módosításban javasolt nagyobb terület besorolása az E-e/1 övezetbe, 
annak érdekében, hogy az 5%-os maximális beépítettségi mérték tartható legyen nem 
javasolt, mert ekkor már az OEAÁ-ban erdővel borított területeket is be kellene vonni. 
Településszerkezeti és erdőgazdálkodási szempontból azonban csak a tisztás területének E-
e/1 övezetbe sorolása javasolható. Tehát településszerkezeti-, erdőgazdálkodási 
szempontból és a kialakult állapot miatt az E-e/1 övezetben a beépítettség megengedett 
mértékének 5%-ról, 6%-ra való emelése lenne szükséges. 

b) közérdeket nem sért, 

A módosítás során közérdekek között kompromisszum megteremtése a cél. Közérdek a 
természetvédelmi-, tájvédelmi szempontok érvényre juttatása, de közérdek a 
vadgazdálkodási és erdőgazdasági ágazatok érdekei is. 

c) biztosított az OTÉK 31.§ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek 

A tervezett módosítás során új fejlesztési terület nem kerül kijelölésre, erdőterületen belül a 
Vérti vadászház térsége kerül átsorolásra a szerepkörének jobban megfelelő övezetbe. A 
módosítás következtében mezőgazdasági terület nem kerül művelés alól kivonásra. 

A módosítás érint természetvédelmi érdekű —Natura 2000 és ökológia hálózat 
magterületébe tartozó— területeket, de a módosítás indoka részben az, hogy a Vérti 
vadászház térségében a természet-tájvédelmi érdekeket összehangolja az egyéb, a 
területen megjelenő érdekekkel.   

A HÉSZ tartalmazza az övezetben betartandó környezeti feltételeket ezek és az országos 
környezetvédelmi tárgyú jogszabályok előírásainak betartásával a környezet szennyezése 
elkerülhető. 

A módosítással érintett területeken örökségvédelmi értékek, sem épített örökség, sem 
régészeti örökség nem fordul elő. 

Az új egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőövezetekben folytatott, illetve 
folytatni tervezett tevékenységek, ill. elhelyezésre kerülő építmények nem tűz- és 
közveszélyesek. 

A terület védett erdőövezetből egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű 
erdőövezetekbe való átsorolása nem befolyásolja a terület geológiai, terep, talaj és a talajvíz 
fizikai, kémiai, hidrológiai és éghajlati adottságait.  
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BEVEZETÉS  

A települési örökségvédelmi tanulmány elkészítésének célja 

 
Alcsútdoboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2021. (XII.06.) számú 

határozatban döntött a község településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosításáról. Az önkormányzat településtervezési feladatokkal a TÁJOLÓ-TERV 

Településrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft.-t bízta meg. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Kr.) 84. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítéséről köteles gondoskodni. Továbbá, a Kr. 91. § (1) figyelembe véve 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 

kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség 

megőrzésének alapvető követelményére. 

Mivel a község teljes közigazgatási területére vonatkozóan örökségvédelmi 

hatástanulmány több mint 10 éve készült, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

XLIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a településrendezési eszközök 

részterületekre történő módosításához örökségvédelmi hatástanulmány készítése szükséges. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését az is indokolja, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése értelmében, a 

településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük sokféleségének és 

gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, felújításának és 

továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni. 

 

A jelen tanulmányt és részeit a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján 

szerzői jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása vagy a szerződésben 

rögzített céltól eltérő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 

A tanulmányból való idézés, arra való hivatkozás csak a forrás pontos megjelölésével jogszerű. 

A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A vagyoni jogok 

kizárólagos jogosultja annak készítője. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben 

meghatározott célra jogosult felhasználni.  

 

Lényeges felhívni a figyelmet arra, hogy a hatástanulmány a készítés időpontjában 

rendelkezésre álló adatok alapján készült, ezért a jövőben ismertté váló új adatok a 

hatásvizsgálat eredményeinek és következtetéseinek felülvizsgálatát tehetik szükségessé! 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

Alcsútdoboz község a Vértes hegység előterében, attól délre, a Mezőföld északi részén, a 

Váli-völgy északnyugat-délkeleti irányú völgyének keleti oldalán fekszik. A település határa 

keleti irányba a Szent László-patak ugyancsak északnyugat-délkeleti irányú völgyére is 

kiterjed. Közigazgatásilag Fejér megyében, a Bicskei Járásban fekszik.  

 

1.1) A település történeti leírása 
A vizsgált részterületek közül négy a mai Alcsútdoboz község belterületén található, ezért 

a település történetének rövid összefoglalása szükséges.  

Alcsútdoboz neve Alcsút és Doboz (Vértesdoboz) községek összeolvadása révén alakult 

ki. A Csút helynév magyar névadással puszta személynévből keletkezett. Csút középkori falu, 

már a középkorban is két részből állt: az 1339-ben kelt oklevélben Alcsút és Felcsút 

településrészek különállóságát alsó és felső jelzőkkel különböztették meg (Chuth Superiori et 

Inferiori). 1353-ban I. Lajos királytól a székesfehérvári keresztesek kaptak birtokot itt. Alcsút, 

ilyen alakban történt első feljegyzése 1365-ből való: Ekkor ugyanis Hasas Fülöp budai polgár 

a székesfehérvári keresztes konventtől bérelt földjét a felcsúti nemesek meg akarták szerezni. 

A keresztesek és a felcsúti nemesek közötti kialakult pereskedésben a nádor a keresztesek 

javára döntött. 1377-ben Garai Mihály nádor a veszprémi káptalant kérte fel határbejárásra, 

mivel Simon diák és a székesfehérvári keresztesek között birtokvita alakult ki. Ezt követően a 

Chuthi (Csúti)-család nemes tagjai több oklevélben is feltűnnek. Királyi megbízott, Csókakői 

várkapitány és más jeles tisztséget betöltő személyek is voltak közöttük. Buda elestének évében 

a törökök a környező településekkel együtt valószínűleg Alcsútot is feldúlták. A település 

azonban ekkor valószínűleg nem pusztult el, mivel 1542-ben az alcsúti nemesek a Buda 

visszafoglalására összegyűlt királyi hadak fosztogatásai és túlkapásai ellen tiltakoztak. 1589-

ben az alcsúti nemesek panasszal éltek, mivel Paksi György tatai várkapitány nemesi jogaikat 

semmibe vette és szolgálatra kényszerítette őket. A település a török hódoltság alatt 1559 és 

1590 között több adóösszeírásban szerepelt. A 15 éves háború alatt, 1591 és 1606 között a 

környező vidékkel együtt Alcsút is elnéptelenedett. Konkrétan 1601-ben a falu teljesen 

elpusztult. Lakói később visszatértek és 1627-1628. évi törtök adóösszeírásban ismét szerepelt. 

1648-ban Komárom Vármegye adóösszeírásában, mint nemesi, vagyis adót nem fizető 

település szerepelt. 1663-ban jelentkezett birtokigényével a pápai pálos kolostor és ezt követően 

csaknem 100 évig tartó harc kezdődött a pápai pálosok és a csúti nemesek között Alcsút 

birtokáért. Ennek részeként például 1665-ben a pápaiak 137 marhát hajtottak el az alcsúti 

gulyából, a nemeseket pedig jobbágyaiknak tekintették. A török ellen Buda visszafoglalására 

indított háború időszakában az település ismét elnéptelenedett, lakói 1690 táján tértek vissza. 

A török kiűzését követően az alcsútiak nemesi okleveleikre hivatkozva Eszterházy Pál nádortól 

és Lipót császártól kértek segítséget. A hosszú pereskedés és az erőszakoskodás csak akkor ért 

végleg véget, amikor II. József feloszlatta a pálos rendet. Ezt követően 1819-ben Alcsút Józsaf 

nádor birtokába került, aki nagy ívű fejlesztésekbe kezdett és nagyban hozzá járult Alcsút mai 

arculatának kialakításához.  

A mai község határában ismert helynevek korábban elpusztult középkori falvakra 

utalnak: Csaplár, Bányavölgy, Hatvan, Kinza (Ginza), Máriavölgy, Szentgyörgy és Vért. 

Doboz (Dobos) első említése 1415-ből ismert. 1424-ben Dobos részbirtokosa Dobozy 

Halmy Jakab fia György. 1502-ben Felsőtabajd (Felsewthanayd)-nak nevezték, amelyet az 

1562-es török összeírásban lakatlannak jelöltek. 1580-ban 7 háza volt és ettől kezdve 

folyamatosan lakott hely volt. A török kiűzését követően a Csuthy és a Dobozy családok 

birtokolták. 

A jelen tanulmány szempontjából jelentőséggel bír a középkori Vért (Weerth) település. 

Elnevezés a német pajzs szóból származik. Első említése 1421-ből ismert, amikor Kajmachy 
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Margit és György osztoztak örökségükön. 1440-ben Vitány vár tartozéka volt, birtokosa 

Rozgonyi István és fia János volt. 1460-ban már lakatlan pusztaként írták le. Mátyás király, az 

akkor a zsámbéki premontrei prépostság birtokához tartozó Vértet a pálosoknak adományozta. 

Tőlük 1641-ben a bicskeiek vette meg, de 1654-re már pereskedés alakult ki, mert mind a 

pálosok, mind a bicskeiek igény tartottak rá. A vita 1665-ig tartott, amikor Bicske falu a birtokot 

évi 20 tallérért bérbe vette. Az 1700-as években több malom épült itt, amelyek bérlése és 

jövedelme végett több peres ügy alakult ki.1 

 
1.2) A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő 

tartalommal, különösen a Kr. 14. mellékletében foglaltakat figyelembe véve készült. Ennek 

alapján a hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően 

meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi 

szempontból milyen kockázattal járt. 

 

Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 

A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  

Az adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, a közhiteles 

lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 

Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 

korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 

A település régészeti örökségének terepbejárással kell megvalósítani. 

(4) A lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, amely itt a régészeti terepbejárás során, indokolt esetben fémkereső 

műszer alkalmazását jelenti. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány készítése során az adattári, szakirodalmi, térképészeti, 

levéltári adatgyűjtésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok értékelésére, 

továbbá légi-régészeti lelőhely-felderítésre és régészeti terepbejárásra került sor.  
 

Kutatási előzmények: 

Alcsútdoboz község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település 

határából több jelentős régészeti emlék ismert. Ugyanakkor ezek többnyire a jelenlegi települést 

körülvevő, főleg mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon lokalizálhatók, miközben az 

erősen beépített belterület nem kedvez a régészeti kutatás lehetőségének.  

Az ország régészeti értékekeinek szisztematikus számbavételére vállalkozó 

Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat Alcsútdoboz vonatkozásában nem készült el.  

A község teljes közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány 

legutóbb 2009-ben az Archeo-Art Bt. (Vágner Zsolt) által készült, és ennek szövege a jelen 

hatásvizsgálathoz rendelkezésre állt.  

A fentiek fényében, a jelen hatáselemzés elsődlegesen a Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osztályának 

(továbbiakban Miniszterelnökség) lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokra, vagyis a 

korábbi régészeti kutatások eredményeire, továbbá a jelen tanulmányt megalapozó terepbejárás 

eredményeire támaszkodik. 

                                                 
1 A település részletes történetét lásd: Kállay István: Alcsútdoboz. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 13. 

(Székesfehérvár, 1979) 113-142. 
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Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

Alcsútdoboz község régészeti leleteiről, lelőhelyeiről és kutatásairól esősorban a 

Magyar Nemzeti Múzeum és kiváltképpen a Fejér megyében gyűjtőkörrel rendelkező Szent 

István Király Múzeum adattárai vezetnek nyilvántartást.  

A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból 

elsősorban a katonai felmérésekre támaszkodhatunk. Az alábbiakban látható a tervezési 

területenként külön végzett vizsgálat (1-4. kép).  

 
1. kép: 1763-1787 között készült Első katonai felmérés, az 1, 2 és 3. számú részterületek 

megjelölésével (kék) (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
2. kép. 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés az 1, 2 és 3. számú részterületek 

megjelölésével (kék) (forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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3. kép: 19. századi kataszteri térkép az 1, 2 és 3. számú részterületek megjelölésével (kék) 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
4. kép: 1763-1787 között készült Első katonai felmérés, a 4. számú részterület megjelölésével 

(kék) (forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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5. kép. 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés a 4. számú részterület (kék) 

megjelölésével (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
6. kép: 19. századi kataszteri térkép a 4. számú részterület megjelölésével (kék) (forrás: 

Arcanum /mapire.eu) 
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7. kép: 1763-1787 között készült Első katonai felmérés, az 5. számú részterület 

megjelölésével (kék) (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 
8. kép. 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés az 5. számú részterület (kék) 

megjelölésével (forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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9. kép: 19. századi kataszteri térkép az 5. számú részterület megjelölésével (kék) (forrás: 

Arcanum /mapire.eu) 

 

A történeti térképek alapján vizsgálata alapján kijelenthető, a településrendezési eszközök 

módosításával érintett Alcsútdoboz 1, 2, 3, 4 és 5. számú részterületekre vonatkozóan nem 

látható olyan jelölés, amely régészeti lelőhelyre utalhatna. 

Az 5. számú részterület esetén jól látszik, hogy a Vérti malom és környezetének 

gazdasági funkciójú épületekkel való majorsággá fejlesztése a 18-19 század folyamán történt. 

Ez egybecseng a történeti feljegyzésekkel, amely szerint a Vérti malom ezen évszázadok során 

vált jelentőssé. A történeti feljegyzések szerint Vért ezt megelőzően lakatlan puszta volt. A 13-

14 századi oklevelekben említett középkori település pontos helye egyelőre nem ismert, annak 

a 18. századi malommal való közvetlen kapcsolatba hozása egyelőre semmilyen adattal alá nem 

támasztott. 

 

Régészeti terepbejárás 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 

rendelet az újonnan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település 

régészeti örökségének terepbejárással való felmérését.  

A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, 

amely alkalmas a régészeti lelőhelyek kiterjedésének, intenzitásának, korának és jellegének 

dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére és 

térbeli lehatárolására. A terepbejárás nem csupán a fejlesztésre kijelölt ingatlanokra 

korlátozódott, hanem azok közvetlen környezetére is kiterjedt. Általános szabály, hogy a 

nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatással érintett területre, valamint 

a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A terepbejárást minden esetben irodai előkészítés előz 

meg, amelynek során az előzetes adatgyűjtés eredményeinek figyelembe vételével kerül 

megtervezésre bejárás útvonala. 

A vizsgálati terület bejárása a szórványos vagy gyér intenzitású lelőhelyek létének, 

illetve határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez 

a terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, 
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amelynek során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés 

lehetséges térszínei (pl. vízfolyások melletti alacsony dombok, magaslatok, stb.) kerültek 

megvizsgálásra. A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes 

helymeghatározási pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas 

műszert (GPS) használt. A terepbejárás során a kutatott területek pontos térbeli azonosítása a 

műszer útvonalrögzítésének (tracklog) bekapcsolásával történt. A régészeti korú lelet (pl.: 

kerámia edénytöredék, fém, csont, stb.) pontos térbeli helyzet a műszerben pontként tárolásra 

került. A felszínen jelentkező régészeti korú leletanyag begyűjtésére ugyanakkor nem került 

sor, csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

Annak ellenére, hogy a Kr. a régészeti terepbejárást csak a beépítésre jelölt területek 

esetén írja elő, több szakmai iránymutatás szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 

készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 

kutatása, ahol még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti 

lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi 

adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 

valószínűsíthető, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően 

dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes 

régészeti lelőhely felkutatása. A terepbejárás előkészítését pedig minden esetben a már ismert 

adatok összegyűjtése előzte meg (pl. múzeumi adattár és leltárkönyvek, szakirodalom, korábbi 

térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

Az általános szakmai iránymutatásokat figyelembe véve Alcsútdoboz bel- és 

külterületén kijelölt tervezési részterületeken a vegetáció pillanatnyi állapotában 

lelőhelyfelderítő régészeti bejárást eredményesen megvalósítani nem lehetett. A vizsgálat alá 

vont 1, 2 és 3. számú részterületek Alcsútdoboz belterületén, kis parcellás mezőgazdasági 

művelés alatt állnak, ahol a földek elsődlegesen gyep, legelő vagy lucerna hasznosításban 

vannak, kisebb részben pedig takarmánykukoricát, illetve napraforgót vettettek rájuk. Felszíni 

megfigyelést ezeken az ingatlanokon csak korlátozott mértékben, a szárazság által kopár, vagy 

a vetésből kimaradt ingatlanrészeken lehetett tenni. Ezeken a részeken azonban régészeti lelelt, 

vagy régészeti lelőhelyre utaló jelenség nem volt megfigyelhető. A 4. számú részterület, 

részben vagy egészben beépített és nagyobb részben körülkerített lakóingatlanokon és zártkerti 

jellegű ingatlanokon vannak, amelyeken a hasznosítás jellegéből adódóan felszíni régészeti 

megfigyeléseket végezni, legfeljebb erősen korlátozott mértékben lehetett. Azokon a kis 

felületeken ahol erősen korlátozott mértékű régészeti terepbejárás meg lehetett valósítani, ott a 

jelen körülményeket figyelembe véve, felszínen szóródó régészeti lelelt vagy lelőhelyre utaló 

jelenség nem volt megfigyelhető. Az 5. számú részterület jelenleg erdőben és erdősülő bozótos 

területen található, ahol régészeti lelet- és lelőhelyfelderítést eredményesen megvalósítani nem 

lehet. 

 

Légi régészeti lelőhely-felderítés  

Alcsútdoboz rendezési tervének jelen módosításával érintett ingatlanokon a belterületi 

drónhasználat szigorú jogszabályi korlátai miatt légi régészeti lelőhely-felderítésre nem 

kerülhetett sor.  

 

1.3) A település régészeti értékleltára (a részterületre vonatkozóan) 
 

1.3.1.Védett régészeti lelőhelyek 

Alcsútdoboz településrendezési eszközeinek jelen módosításokkal érintett területeken a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 45. pontja, továbbá a 11-17 
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§ szerint meghatározott, miniszteri rendelettel kiemelten vagy fokozottan védett, történeti és 

kulturális jelentőségű régészeti lelőhely nem található. 

 

1.3.2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Helyettes Államtitkársága vezet közhiteles nyilvántartást. A jelen tanulmány a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosítása 

tárgyban, FE/OVED/00559-2/2022 ügyirtatszámmal a 2022.04.22-én kiadott adatszolgáltatás 

felhasználásával készült. Ez az adatszolgáltatás térinformatikai állományt nem tartalmazott, 

ezért a lelőhelyek poligonjai az IVO-ban 2022.06.28. dátum szerinti állapotban kerültek 

feltűntetésre. 

Az érintett örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése kapcsán fel kell hívni 

a figyelmet arra az általános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése 

pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható meg, 

továbbá a felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció, beépítés, elfedés, 

stb.) miatt a régészeti érintettség meghatározásánál gyakran csak a korábbi, vegetáció-mentes 

időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a 

régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján 

módosulhat. 

 

 

10. táblázat: A tervezési részterületekkel kapcsolatban vizsgált nyilvántartott és 

nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyek összefoglaló táblázata 

 

A hatásvizsgálat során felmerült változtatások a nyilvántartásban szereplő adatokhoz képest:  

A 21562 számon nyilvántartott régészeti lelőhely pozíciója a nyilvántartás alapját 

képező szakanyagban leírtak szerint javításra került. Az eredeti jelentés alapján a régészeti 

lelőhely nem a 193/3 hrsz. lakóingatlanon, hanem a házsor mögötti domb tetején, annak 

platószerűen kiszélesedő sík részén, vagyis a 193/4 hrsz. ingatlanon található.  

A 21568 számon nyilvántartott régészeti lelőhely pozíciója szakirodalom alapján került 

feltűntetésre.2 

 

  

                                                 
2 Váczi Gábor: Középső bronzkori temetkezések Alcsútdoboz környékén / Middle Bronze Age burials from the 

environs of Alcsútdoboz. Ősrégészeti Levelek / Prehistoric Newsletter 4 (2002) 
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NÉV HRSZ KORRDINÁTÁK 
AZONOSÍTÁS 

ALAPJA 

3 21561 Jókai utca 13. 560/3, 569, 575, 576, 577, 

588, 595, 597/1, 597/3, 611, 

615 

617479 230371 nyilvántartás 

4 21562 Szabadság utca 4 193/4 615723 232356 nyilvántartás 

6 21568 Alcsút 2. 084/9, 084/10 615857 232658 nyilvántartás 
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A régészeti lelőhelyek részletes ismertetése 
3. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Alcsútdoboz 

 Nyilvántartási azonosító szám 21561 

2 Lelőhely neve Jókai utca 13. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-441 Koordináták EOV Y 617479 EOV X 230371 

 Helyrajzi szám 560/3, 569, 575, 576, 577, 588, 595, 597/1, 597/3, 611, 615 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Alcsútdoboz község belterületén, a Jókai utca 7. szám alatti ingatlanon 
és közvetlen környezetében található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot bolygatott, részben 

beépített belterületi 
lakóingatlanok 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2022.06.30. 
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4. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Alcsútdoboz 

 Nyilvántartási azonosító szám 21562 

2 Lelőhely neve Szabadság utca 4. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-441 Koordináták EOV Y 615723 EOV X 232356 

 Helyrajzi szám 193/4 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Alcsútdoboz község belterületén, Bicske felé haladva, a Szabadság út 
jobb oldalán lévő házsor mögötti domb tetején, annak platószerűen kiszélesedő sík részén 
található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot bolygatott, 

mezőgazdaságilag művelt 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés, erózió 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2022.06.30. 
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6. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Alcsútdoboz 

 Nyilvántartási azonosító szám 21568 

2 Lelőhely neve Alcsút 2. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-441 Koordináták EOV Y 615857 EOV X 232658 

 Helyrajzi szám 084/9, 084/10 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Alcsútdoboz község belterületén, Bicske felé haladva, a Szabadság út 
jobb oldalán lévő házsor mögötti domb tetején, annak platószerűen kiszélesedő sík részén 
található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot bolygatott, 

mezőgazdaságilag művelt 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió, 
kincskeresés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2022.06.30. 
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 2) A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
 
2.1) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 

2.1.1. A jelenlegi állapot és terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 

A vizsgálat alá vont terület a Fejér megyében, Alcsútdoboz község bel- és külterületi 

ingatlanokon található. 

A 21561 számon nyilvántartott régészeti lelőhely beépített belterületi lakóingatlanokon 

található. A 21562 és 21568 számon nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén jelenleg 

kisparcellás mezőgazdasági művelés folyik, elsősorban gyep és szántó hasznosításban vannak.   

 

2.1.2 Változtatási szándékok (rövid összefoglalás) 

Alcsútdoboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2021. (XII.06.) számú 

határozatban döntött a község településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosításáról. A tervezett módosítások az alábbi területekre vonatkoznak: 

1. módosítás: 

218/1-2, 217 hrsz.-ú ingatlanok. A hatályos településrendezési eszközökben az 

Alcsútdoboz belterületi 218/1 és 218/2 hrsz.-ú ingatlanokon feltűntetett önkormányzati 

mellékút a valóságban a 217 hrsz.-ú telken halad, a módosítás célja ennek az útnak az 

áthelyezése a tényleges természeti és tulajdoni helyzet szerint az Alcsútdoboz belterületi 

217 hrsz.-ú ingatlanra. 

2. módosítás: 

Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig (260 hrsz.-ú 

ingatlan északi határáig) terjedően, a páros számozású oldalon a 292 hrsz.-ú úttal határos 

ingatlanok. A módosítással érintett területen a falusias lakóövezet átsorolása tervezett 

olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret legalább 

5000m2-ben kerül meghatározásra. 

3. módosítás: 

Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig terjedően, a 

páratlan számozású oldalon a 967 hrsz.-ú úttal határos ingatlanok. A módosítással 

érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek területrész átsorolása tervezett 

olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret legalább 

3000m2-ben kerül meghatározásra. 

4. módosítás: 

Alcsútdoboz Áj utcával határos ingatlanok. A módosítással érintett területen a falusias 

lakóövezeten belüli házikertek területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, 

ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret legalább 4000m2-ben kerül 

meghatározásra. 

5. módosítás: 

0137/1, 0137/2, 0156, 0159 hrsz.-ú ingatlanok. A módosítással érintett területen 

található Vérti vadászház és kiszolgáló épületei környezetének átsorolása tervezett 

olyan erdőövezetbe, mely a fenti hasznosítási célú épületek elhelyezését lehetővé teszi. 
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11. kép: A változtatási szándékok (kék) helyének térképi ábrázolása 

 

2.2. A változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 
A 2. számú módosítással érintett tervezési részterületen a 21562 számon nyilvántartott 

régészeti lelőhely található. 

A 4. számú módosítással érintett tervezési részterületen a 21561 számon nyilvántartott 

régészeti lelőhely található. 

Az 1, 3 és 5. számú módosítással érintett tervezési részterületen nyilvántartott és 

nyilvántartásban vétel alatt álló régészeti lelőhely jelen állapot szerint nincs. Az 1, 3 és 5. számú 

módosítással érintett részterületekre vonatkozóan tervezett terepülésrendezési eszközök 

módosításának régészeti örökségvédelmi szempontból akadálya nincs. 

 
 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
 

Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 

valamint az önkormányzati feladatok meghatározása. 

 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett régészeti értékek megőrzését biztosító 
szempontok és követelmények 
A tervezett változtatás jelenlegi ismertünk szerint régészeti lelőhelyet nem érint.  

Általános szabály szerint viszont fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a régészeti 

emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának vagy pusztulásának 

lehetőségei a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti 

lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A védelmükre 

irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző és csak szükség esetén mentő jellegűeknek kell 
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lenniük. Amennyiben a régészeti örökség elemeit eredeti összefüggésükből, a régészeti lelőhely 

területről valamely oknál fogva mégis el szükséges mozdítani, arra csak régészeti feltárás 

keretében kerülhet sor. 

A régészeti leletek általában és elsősorban a földfelszín alatt vannak. A jelenlegi állapot 

fenntartása Alcsútdoboz területén ismert lelőhelyek esetében biztosítja a még bolygatatlan 

régészeti leletek eredeti összefüggésben való megőrzését. Amennyiben ez az állapot bármilyen 

földmunkával járó beruházás megvalósítása végett változik, úgy a régészeti leletek szakszerű 

feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve lehetséges.  

 

 

 

12. kép: A változtatási szándékok (kék) a nyilvántartott és nyilvántartásba vétel alatt lévő 

régészeti lelőhelyek összefüggésében 

 

3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 

3.2.1. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  
Jelen esetben nem releváns, de általánosságban a régészeti lelőhelyek területének jelenlegi 

hasznosításából adódó károsan ható folyamatok lassítása, visszafordítása érdekében az 

ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az örökségvédelemi szakemberek (hatóság, 

múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a negatív folyamatok 

visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a kulturális örökség elemeinek részleges 

vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 

 

3.2.2. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  
Jelen esetben nem releváns, de általánosságban megfogalmazott elv, hogy a régészeti 

lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi önkormányzat, a 
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szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodája, megyei 

múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások együttműködésével lehetséges.  

 

13. kép: A 2. számú módosítás (kék) a 21562 és 21568 számon nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek összefüggésében (piros) 

 

14. kép: A 4. számú módosítás (kék) a 21561 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

összefüggésében (piros) 
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4. Összefoglalás 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési 

viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárt a nemzeti 

kulturális örökség iránti megbecsülés, a régészeti értékek megóvása és az örökségvédelmi 

törvények tiszteletben tartása. 

Alcsútdoboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2021. (XII.06.) számú 

határozatban döntött a község településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosításáról, amelynek célja az 1-4 számú tervezési területeken a beépíthetőség szabályainak 

módosítása, az 5. számú részterületen pedig az ott található vadászház és kiszolgáló épületeinek 

környezetének átsorolása olyan erdőövezetbe, amely a fenti hasznosítási célú épületek 

elhelyezését lehetővé teszi. 

Az 1, 3 és 5. számú módosítással érintett tervezési részterületen nyilvántartott és 

nyilvántartásban vétel alatt álló régészeti lelőhely jelen állapot szerint nincs, ezért a 1, 3 és 5. 

számú módosítással érintett részterületekre vonatkozóan tervezett terepülésrendezési eszközök 

módosításának régészeti örökségvédelmi szempontból akadálya nincs. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a vizsgálat alá vont részterületeken az jelen hasznosításból következő 

vegetációs viszonyok miatt a hatásvizsgálatot megalapozó régészeti terepbejárást, valamint 

műszeres lelőhely- és leletfelderítést eredményesen elvégezni nem lehetett. 

A 2. számú módosítással érintett tervezési részterületen a 21562 számon, a 4. számú 

módosítással érintett tervezési részterületen pedig a 21561 számon nyilvántartott régészeti 

lelőhely található. Általánosságban pedig kijelenthető, hogy a 21561 számon nyilvántartott 

régészeti lelőhely esetében a részben már beépített ingatlanokon, mind a kisparcellás módon 

művelt 21562 számon nyilvántartott régészeti lelőhely pontos kiterjedése csak 

hozzávetőlegesen állapítható meg. Fontos itt is megjegyezni, hogy a vizsgálat alá vont 

részterületeken az jelen hasznosításból következő állapotok és vegetációs viszonyok miatt a 

hatásvizsgálatot megalapozó régészeti terepbejárást, valamint műszeres lelőhely- és 

leletfelderítést eredményesen elvégezni nem lehetett. 

A 21561, illetve 21562 számon nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén tervezett 

terület-felhasználás módosítás, új beépítésre szánt lakóterület kijelölése bolygatással, tartós 

elfedéssel veszélyeztetheti a régészeti lelőhelyeket. Fő szabály szerint a régészeti lelőhelyek 

területén a beruházásokkal elkerülni, a beépítésre szánt területekből kihagyni javasolt. 

Amennyiben ez nem megoldható, vagy az elkerülés jelentős költségnövekedéssel járna, akkor 

a régészeti leletek eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A nem 

kívánt káreseményt megelőzendő a jövőbeni tervek (pl. építési engedélyeztetési eljárás) 

előkészítési szakaszában örökségvédelmi kockázatelemzés javasolt. A nyilvántartott 

lelőhelyen, vagy annak közelében tervezett építéssel járó fejlesztések, illetve azok létesítéshez 

kapcsolódó földmunkákat (pl. közművesítés) megelőző régészeti feladatellátásként műszeres 

lelőhely-˙és leletfelderítés, próbafeltárás, a földmunkák végzése során pedig régészeti 

feladatellátásként régészeti megfigyelés javasolt.  

A törvényi szabályozás szerinti régészeti feladatellátás költségeit annak kell viselnie, 

akinek a fejlesztés megvalósítása az érdekében áll. Ennek időbeli és pénzbeli vonzatával már a 

tervezés kezdeti szakaszában kalkulálni javasolt. Régészeti feladatellátás elvégzésére 

Alcsútdoboz község közigazgatási területén elsősorban a székesfehérvári Szent István Király 

Múzeum jogosult. Amennyiben pedig régészeti lelőhelynek nem minősülő területen, bármilyen 

körülmények között, előre nem várt módon régészeti jelenség vagy tárgyi emlék kerül elő, úgy 

haladéktalanul értesíteni kell a székesfehérvári Szent István Király Múzeumot. 

* * * 
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A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült! A 

nyilvántartott lelőhelyekről a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Helyettes Államtitkársága vezet közhiteles nyilvántartást. Minden tervezett beruházás előtt 

javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! 

A hatástanulmány alapjául szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése 

esetén új hatásvizsgálat szükséges!  

 

Budapest, 2022 június 30. 

 

Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 
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5. Nyilatkozat 
 

 

Alulírott dr. Tankó Károly régész nyilatkozom, hogy a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 

23.) OKM rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosító 

szakértői engedéllyel, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. 

rendelet régészet részszakterületen szakértői tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal 

rendelkezem. Az Alcsútdoboz község TRE módosításához készített örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakági rész, az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló adatok 

alapján, az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. A 

tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatok és megoldások az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelnek. 

 

 

 

Budapest, 2022 június 30. 

 

Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: OKM 289-5/2008 
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6. A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása  

 

1. térkép: Nyilvántartott és azonosított régészeti lelőhelyek (piros), valamint a  

tervezési területek (kék) EOV térképszelvényen ábrázolva 
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2. térkép: Nyilvántartott és azonosított régészeti lelőhelyek (piros), valamint a  

tervezési terület (kék) ortofotón (2018) ábrázolva 
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3. térkép: Nyilvántartott és azonosított régészeti lelőhelyek (piros), valamint a  

tervezési terület (kék) ortofotón (2018) ábrázolva 
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7. Fényképek  

 

1. fénykép: 21561 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
2. fénykép: 21562 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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3. fénykép: 21568 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
4. fénykép: 2. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota 
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5. fénykép: 2. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota  

 

 
6. fénykép: 1. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota 
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7. fénykép: 3. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota 

 

 
8. fénykép: 3. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota  
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9. fénykép: 4. számú módosítással érintett részterület jelenlegi állapota 
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8. Hatályos örökségvédelmi jogi szabályozás rövid ismertetése 
 
II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok:  
  
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról  
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 
nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről (különösen a 38-49. §) 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és 
kunhalmok néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre)  
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, 
kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését 
szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. 
napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén 
való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi 
Egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről  
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 
Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti 
örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről  
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról  
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról 
68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról  
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet 
rendjéről  
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Ennek 177. § (3) szerint, aki a kulturális örökség 
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védett elemeit, gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy elmozdít, 

szabálysértést követ el. 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Ennek 358.§ szerint, aki kulturális 

javak körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy műemlék megsemmisítésével vagy 

megrongálásával kárt okoz, az okozott kár mértékétől függően 1-5 évig terjedő 

szabadságvesztéssel sújtható.  

 
II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és 
kötelezettségek 
 
1.) Miniszteri rendelet által kiemelten vagy fokozottan védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek esetében a hatóság (megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodájának) 
engedélye szükséges bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató, vagy a terület 
jellegét megváltoztató, egyébként engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. 
Ennek hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben az adott területre a 
régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében 
határozatban) foglaltak szerint kell eljárni.  

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében, a 2001. évi LXIV. tv. alapján a 
régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak, továbbá a 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- 
és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- 
és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos 
beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni. Ha a lelőhely 
földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. Ennek részeként a lelőhelyen először 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően, bizonyos 
esetekben, a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő. Nagyberuházások és 
kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű cél esetén megelőző régészeti 
dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a 
Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. A régészeti feltárás költségeit annak kell fedeznie, 
akinek a régészeti leletek elmozdítása érdekében áll, azonban az előzetes régészeti 
dokumentáció elkészítéséhez szükséges régészeti feltárások költségei - 
nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - a központi költségvetésből 
fedezhetőek. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg 
illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum 
Alcsútdoboz község esetében a székesfehérvári székhelyű Szent István Király 
Múzeum. A szerződés érvényességéhez a hatóság jóváhagyása szükséges. A 
törvény szerint megelőző régészeti feltárást a területileg illetékes múzeum, valamint a 
Magyar Nemzeti Múzeum végezhetnek.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak 
akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy 
fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a hatóság hozzájárulásával 
végzett tevékenységekre is: amennyiben előre nem látott örökségvédelmi érdek merül 
fel, vagy addig ismeretlen jelenség kerül napvilágra, úgy a végzett tevékenységet 
korlátozni kell. A hatóság a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti 
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védelem megindítására, illetve annak megvalósulása esetén a kisajátítás 
kezdeményezésére. 

A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, 
megrongálása, vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság 
kiszabásával jár, ill. bizonyos esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik.  
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 
észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében:  
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 42. § 
(1) bekezdése szerint, ha az építési munka végzése során régészeti emlék kerül elő, 
a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz (járási hivatal vagy jegyző), valamint 
más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a 
hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. 
Más szóval, amennyiben nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell 
hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg 
illetékes múzeum és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A 
bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul 
megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti 
leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély nem szükséges. 
Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté 
nyilváníthatja a földterületet. 

A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan 
származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő 
cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
A hatóság a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. 
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok 
tartalmi követelményeit a 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet melléklete tételesen 
meghatározza. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli és készítésére kizárólag 
a rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti szakterületi részét csak olyan személy készítheti, aki a 19/2010. (IV. 23) 
OKM rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti. A 
hatástanulmány készítője jogosultságán túl arról is nyilatkozik, hogy a tervezett 
megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.  
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ALCSÚTDOBOZ FŐÉPÍTÉSZÉNEK FELJEGYZÉSE 

ALCSÚTDOBOZ 18/2021. (VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATBAN MEGHATÁROZOTT 

TERÜLETEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI 

TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK A FELADAT JELLEGÉHEZ IGAZODÓ TARTALMÁRÓL 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzata a Képviselő-testülete 96/2021. (XII.06.) 
önkormányzati határozatában a településrendezési eszközeinek módosításáról döntött az 
alábbi területekre vonatkozóan:  

1. módosítás: 

 218/1-2, 217 hrsz.-ú ingatlanok 

 A hatályos településrendezési eszközökben az Alcsútdoboz belterületi 218/1 
és 218/2 hrsz.-ú ingatlanokon feltűntetett önkormányzati mellékút a 
valóságban a 217 hrsz.-ú telken halad, a módosítás célja ennek az útnak az 
áthelyezése a tényleges természeti és tulajdoni helyzet szerint az Alcsútdoboz 
belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra. 

2. módosítás: 

 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig (260 
hrsz.-ú ingatlan északi határáig) terjedően, a páros számozású oldalon a 292 hrsz.-ú 
úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezet átsorolása tervezett 
olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 
legalább 5000m2-ben kerül meghatározásra. 

3. módosítás: 

 Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig terjedően, 
a páratlan számozású oldalon a 967 hrsz.-ú úttal határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra. 

4. módosítás: 

 Alcsútdoboz Áj utcával határos ingatlanok  

 A módosítással érintett területen a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és 
beépíthető legkisebb telekméret legalább 4000m2-ben kerül meghatározásra. 

5. módosítás: 

 0137/1, 0137/2, 0156, 0159 hrsz.-ú ingatlanok  

 A módosítással érintett területen található Vérti vadászház és kiszolgáló 
épületei környezetének átsorolása tervezett olyan erdőövezetbe, mely a fenti 
hasznosítási célú épületek elhelyezését lehetővé teszi. 

Alcsútdoboz hatályos Településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei 
(továbbiakban: TRE) a településrendezési eszközök egyeztetése még nem a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 314/2012.R.) 
meghatározott tartalmi követelmények és jelmagyarázat alkalmazásával kerültek 
kidolgozásra.  
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A településrendezési eszközök módosítások egyeztetése a 314/2012.R. szerinti ún. 
„egyszerűsített egyeztetési eljárás” szabályai szerint történik, mivel: 

 a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, 
 nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése 

A véleményezésre készülő tervdokumentációk tartalma Kormányrendelet tartalmi 
követelményeinek figyelembevételével, de a feladat jellegéhez igazodva jelen főépítészi 
feljegyzés 2. pontjában meghatározott tervi tartalommal kerüljenek összeállításra.  

2. A TERVI TARTALOM MEGHATÁROZÁSA: 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a hatályos TRE megalapozó 
vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati munkarészei csak a módosításokra vonatkozóan, 
a tervezési feladat jellegéhez igazodva kerülnek kiegészítésre. A véleményezést segíti, 
áttekinthetőbbé teszi jelen esetben, ha az egyes módosításoknál kerülnek ismertetésre a 
vonatkozó vizsgálatok- és alátámasztó munkarészek kiegészítései, nem pedig szakági 
fejezeteken belül kellene keresgélni az egyes módosításokra vonatkozó megállapításokat 
Ezért a feladat jellegéhez igazodva a településrendezési eszközök módosításának tartalmát 
az alábbiak szerint határozom meg:  

1. ELŐZMÉNYEK 

2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

2.1. Településszerkezeti tervet módosító önkormányzati határozat-tervezett és 
mellékletei (Településszerkezeti terv módosítása tervlap, Területfelhasználás 
változások tervlap) 

2.2. Helyi Építési Szabályzatot módosító önkormányzati rendelet-tervezete és 
melléklete (Szabályozási terv módosítása tervlap) 

A Településszerkezeti terv módosítása és a Szabályozási terv módosítása a 
módosítással érintett területekre vonatkozó tervi kivágaton kerüljenek kidolgozásra. 

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

A szakági alátámasztó fejezetek, a hatályos településrendezési eszközök 
alátámasztó fejezeteinek kiegészítéseként kerüljenek kidolgozásra. Az egyes 
fejezetekben először röviden kerüljenek ismertetésre a vizsgálatok kiegészítései, 
majd ezt követően kerüljenek ismertetésre a módosításokra vonatkozó szakági 
javaslatok: 

3.1. Településrendezési eszközök módosítását megalapozó településfejlesztési 
döntés bemutatása 

3.2. Hatályos településrendezési eszközök 

3.2.1. Településszerkezeti terv  

3.2.2. Helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező szabályozási 
tervek  

3.3. A tervezett módosítások ismertetése  

3.4. Az egyes módosítások ismertetésénél: 

3.4.1. Módosítandó településrendezési eszközök 

3.4.2. Megalapozó vizsgálatok és szakterületi javaslatok kiegészítése 

3.4.2.1. Településrendezési vizsgálatok és javaslatok 

3.4.2.2. Tájrendezési és zöldfelületi vizsgálatok és javaslatok kiegészítése 
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3.4.2.3. Környezetvédelmi vizsgálatok és környezeti feltételek kiegészítése 

3.4.2.4. Közlekedési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése  

3.4.2.5. Közmű és elektromos hírközlés vizsgálatok és javaslatok 
kiegészítése 

3.4.3. Biológiai aktivitásérték szintentartása elvének teljesülése 

3.4.4. A területrendezési tervekkel való összhang igazolása  

3.4.5. Települési örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése  

Alcsútdoboz, 2022. március 7. 

 

 

                                                                                          

                                                                                                           Ónodi Szabó Lajos 

                                                                                                   Alcsútdoboz főépítésze 



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: FE/ÁF/00470-5/2021 Tárgy: Alcsútdoboz  község  településrendezési
eszközeinek  módosítása  a  96/2021.
(XII.06.) önkormányzati határozat szerinti
területekre vonatkozóan
- adatszolgáltatás -

Ügyintéző:
Telefon:

Mikus Melinda
06-22/512-254

Hiv. szám: A/145-4/2022 

Tóth Erika
polgármester
Alcsútdoboz Község Önkormányzat

E-úton, hivatali kapu: 508144930 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alcsútdoboz településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  adatszolgáltatás  kérését
áttekintettem, arról  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi.  LXXVIII. törvény
(továbbiakban:  Étv.)  8.§-a,  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló  419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
78. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, valamint  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési
sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Eljr.)  41.  §  (1)
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése c) pontja alapján:
A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településkép-védelemmel,
továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos települési
önkormányzati  feladatokkal  kapcsolatos döntéseket  a települési önkormányzat  közigazgatási területére
kiterjedő illetékességgel a települési főépítész készíti elő.

Tervezési feladat: 
1.  módosítás: A hatályos  településrendezési  eszközökben az  Alcsútdoboz  belterületi  218/1  és  218/2
hrsz.-ú  ingatlanokon feltüntetett  önkormányzati  mellékút  a  valóságban  a  217 hrsz.-ú  telken  halad,  a
módosítás  célja  ennek az  útnak  az  áthelyezése  a  tényleges  természeti  és  tulajdoni  helyzet  szerint  az
Alcsútdoboz belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra. 
2. módosítás: Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig (260 hrsz.-ú
ingatlan északi határáig) terjedően, a páros számozású oldalon a 292 hrsz.-ú úttal határos ingatlanokon a
falusias lakóövezet átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb
telekméret legalább 5000m2-ben kerül meghatározásra. 
3.  módosítás: a  Szabadság  utca  Felcsút  felé  eső  szakaszától  a  28  hrsz.-ú  útig  terjedően,  a  páratlan
számozású oldalon a  967 hrsz.-ú úttal  határos  ingatlanokon a  falusias  lakóövezeten belüli  házikertek
területrész  átsorolása  tervezett  olyan  építési  övezetbe,  ahol  a  kialakítható  és  beépíthető  legkisebb
telekméret legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 22-24.   tel: 22/512-250, 06/30/248-9455

hivatali kapu: FMKHAF / 450428705   e-mail: allami.foepitesz@fejer.gov.hu
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4. módosítás: az Áj utcával határos ingatlanokon a falusias lakóövezeten belüli  házikertek területrész
átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret legalább
4000m2-ben kerül meghatározásra. 
5.  módosítás: a  Vérti  vadászház és kiszolgáló épületei  környezetének (érintett  hrsz,:  0137/1,  0137/2,
0156, 0159 ) átsorolása tervezett olyan erdőövezetbe, mely a fenti hasznosítási célú épületek elhelyezését
lehetővé teszi. 

A településen hatályos településrendezési eszközök:
- A településszerkezeti tervet jóváhagyó határozatról nincs információm,  kérem a jóváhagyó határozat

hiteles másolatát irodám részére megküldeni.
- Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (X.1.) számú rendelettel elfogadott

helyi építési szabályzata és szabályozási terve.

Az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  a  településfejlesztés,
területrendezés,  településrendezés  településkép  védelem  egyeztetési  szakterületet  érintően  a
településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan az alábbi   tájékoztatást   adja:  

Tájékoztatom, hogy az Eljr. 9. melléklete alapján az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatalnak  településrendezési  eszközök készítése  vagy  módosítása  során  előzetes
adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.

A továbbiakban tájékoztatom, hogy az Eljr. 4. § (2) bekezdése szerint a településrendezési eszközök a
területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.

A  településrendezési  eszközöket a  Fejér  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  7/2020.  (II.28.)
önkormányzati  rendeletével  elfogadott  Fejér  Megyei  Területrendezési  Terv  (továbbiakban:  FmTrT)
mellékleteit  képező  Fejér  megye térségi  szerkezeti  terve és  Fejér  megye térségi  övezetei  szerint  kell
kidolgozni, a rájuk vonatkozó szabályokat – az FmTrT,  a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről  szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban:  Trtv). és  a területrendezési
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
állapítja meg. 

Az FmTrT szerint   Alcsútdoboz módosítással érintett területét   érintő térségi övezetek:  
- ökológiai hálózat magterület övezete
- erdők övezete
- tájképvédelmi terület övezete
- vízminőség-védelmi terület övezete
- naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete

Az FmTrT szerint   Alcsútdoboz teljes közigazgatási területét   érintő térségi övezetek:  
- földtani veszélyforrás terület övezte
- turizmus szempontjából kiemelt fejlesztendő övezet
- borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet
- kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet
- majorsági térség övezete

A    környezetvédelmi   és  természetvédelmi  hatáskörben  eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  
környezetvédelem, természet- és tájvédelem egyeztetési szakterületet érintően   a    településrendezési  
eszközök módosításával kapcsolatosan az alábbi   tájékoztatást   adja (  F  E/KTF/  5670  -2/2022.)  :  

Alcsútdoboz  Község  Polgármestere  megkeresésére,  melyben  Alcsútdoboz  község  településrendezési
eszközök  módosításával  kapcsolatban  küldött  tájékoztatást,  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) az
alábbi tájékoztatást nyújtja:
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A  területfejlesztési  koncepció,  a  területfejlesztési  program  és  a  területrendezési  terv  tartalmi
követelményeiről,  valamint  illeszkedésük,  kidolgozásuk,  egyeztetésük,  elfogadásuk  és  közzétételük
részletes  szabályairól szóló  218/2009.  (X.  6.)  Kormányrendelet  alapján  a  környezetvédelmi  és
természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkezik.

A településfejlesztési koncepcióról,  az integrált  településfejlesztési stratégiáról  és a településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  a  314/2012.  (XI.8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: EljR.) 9. sz. melléklete alapján a kormányhivatal környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében a „felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny  terület”  vonatkozásában  adatszolgáltatásra  kötelezett,  ugyanakkor  2014.  szeptember  10-étől
vízvédelmi hatóságként a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el, mint ahogy a 9. sz.
melléklet táblázatában is szerepel, mint „felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület” témakörben adatszolgáltatásra kötelezett szerv.

Előzőekre tekintettel, az adatokat a Főosztálynak nem áll módjában megadnia, azzal a területileg illetékes
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik.

A tervezett módosítások az alábbi területekre vonatkoznak:

Az  1.  számú  módosítás a  218/1-2,  217  hrsz-ú  ingatlanokat  érinti,  út  tényleges  elhelyezkedésének
megfelelő kiszabályozása érdekében szükséges. 
2. számú módosítás: Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 260 hrsz.-ú ingatlan
északi határáig terjedően, a páros számozású oldalon a 292 hrsz.-ú úttal határos ingatlanokon a falusias
lakóövezet  átsorolása  tervezett  olyan  építési  övezetbe,  ahol  a  kialakítható  és  beépíthető  legkisebb
telekméret legalább 5000m2 -ben kerül meghatározásra.
3. számú módosítás: a Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig terjedően, a páratlan
számozású oldalon a  967 hrsz.-ú úttal  határos  ingatlanokon a  falusias  lakóövezeten belüli  házikertek
területrész  átsorolása  tervezett  olyan  építési  övezetbe,  ahol  a  kialakítható  és  beépíthető  legkisebb
telekméret legalább 3000m2 - ben kerül meghatározásra.
4.  számú  módosítás:  az  Áj  utcával  határos  ingatlanokon  a  falusias  lakóövezeten  belüli  házikertek
területrész  átsorolása  tervezett  olyan  építési  övezetbe,  ahol  a  kialakítható  és  beépíthető  legkisebb
telekméret legalább 4000m2 -ben kerül meghatározásra.
5.  számú módosítás:  a  Vérti  vadászház  és  kiszolgáló  épületei  környezetének (érintett  hrsz,:  0137/1,
0137/2, 0156, 0159 ) átsorolása tervezett  olyan erdőövezetbe, mely a fenti  hasznosítási célú épületek
elhelyezését lehetővé teszi.

A 3.  számú módosítással  érintett  tervezési  terület  kis  mértékben érinti  az  országos ökológiai  hálózat
ökológiai folyosó övezetének szélét.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről  szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban:  Mtrt.)  26.  § (2) bekezdésének értelmében az ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának
övezetében – egyes, jelen esetben nem fennálló kivételektől eltekintve – új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.

A  módosítás  során  ugyan  nem  kerül  kialakításra  újonnan  beépítésre  szánt  terület,  viszont  az  utcai
telekhatártól 60 m távolságon túli (ökológiai folyosóval is érintett) telekrészeket, eddig be nem építhető,
kertként hasznosítandó hátsó részként határozta meg a HÉSZ. A módosítást követően a helyi szabályozás
a tervezési területre – telekösszevonással kialakuló területekre – viszont már építési jogot teremt.

Figyelemmel arra, hogy az ökológiai hálózat kiterjedése nem az ingatlanhatárhoz igazított az Mtrt. 23.
§ (2) bekezdése alapján a Főosztály további egyeztetést javasol az ökológiai folyosó övezethatárának
pontosításával kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal.
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Az  örökségvédelmi  hatáskörében  eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  régészeti  örökség  és
műemléki  érték,  világörökségi  és  világörökségi  várományos  terület  védelme  egyeztetési
szakterületet  érintően  a  településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatosan  az  alábbi
tájékoztatást   adja (  FE/OVED/  57  6  -  4  /202  2  ):  

Alcsútdoboz közigazgatási területén a központi örökségvédelmi nyilvántartás alapján 8 db. régészeti
lelőhely található:

azonosító település szám régészeti védelem név

21559 Alcsútdoboz 1 régészeti lelőhely Pogányvár

21560 Alcsútdoboz 2 régészeti lelőhely Göbölpuszta

21562 Alcsútdoboz 4 régészeti lelőhely Szabadság utca 4.

21574 Alcsútdoboz 5 egyedileg védett régészeti lelőhely Csaplári erdő

92659 Alcsútdoboz 6 régészeti lelőhely Göböljárás

94613 Alcsútdoboz 7 nyilvántartott régészeti lelőhely Alsó-rét

98111 Alcsútdoboz 8 nyilvántartott régészeti lelőhely Ginza-puszta

illetve 33 db műemlék:

törzsszám
azonosít

ó
védelem státusza

védelem
fajtája

védés település cím név

1587 3563 Műemléki védelem Műemlék 1958 Alcsútdoboz Szabadság utca 
122.

Alcsuti ref. templom

1587 22036 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

Alcsútdoboz Alcsuti ref. templom 
ex-lege műemléki 
környezete

1591 13224 Műemléki védelem Műemlék 1958, 
1995

Alcsútdoboz Arborétum babaház (múzeum)

1590 3561 Műemléki védelem Műemlék 1965 Alcsútdoboz Máriavölgy Cifraistálló

1590 18832 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

Alcsútdoboz Cifraistálló ex-lege 
műemléki környezete

1589 3562 Műemléki védelem, 
2020.09.01 előtt: 
"Nyilvántartott 
műemléki érték" volt

általános 
műemléki 
védelem

1958 Alcsútdoboz Szabadság utca 
105.

Gazdatiszti kúria

1591 13226 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum gloriette

1591 13227 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum grotta (Lourdes-i 
barlang)

1591 14952 Műemléki védelem Műemlék 1958, 
1995

Alcsútdoboz Arborétum Habsburg kastély 
megmaradt 
középrésze

10875 13777 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

1995 Alcsútdoboz Felső rét, 
"Csaplár-alja"

Habsburg-kastély és 
a hozzá tartozó 
parkrész műemléki 
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környezete

1591 3558 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum Habsburg-kastély és 
park együttese

1591 13961 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum hidak

1591 13962 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum istállóépület

1591 13221 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kápolna

1591 13958 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kerítés és pilonos 
bejárat szakaszai, 
kovácsoltvas 
kerítéskapu

1591 13220 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kert (arborétum)

1591 13245 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum lakóház

1591 13223 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum lovarda

9864 13272 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta magtár

9864 3560 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Alcsútdoboz, 
Hatvanpuszta 
major

magtár és istállók

9864 22034 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

Alcsútdoboz magtár és istállók ex-
lege műemléki 
környezete

1591 13959 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum márványkád

1591 13225 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum medveház

1591 13228 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum mosóház

1591 13222 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum pálmaház

9702 3559 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz (jelenleg a 
plébánián)

Szent Mihály szobor

9702 22033 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

Alcsútdoboz Szent Mihály szobor 
ex-lege műemléki 
környezete

1591 13960 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum sziklakert és 
csörgedező

9864 13275 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta 
major

uradalmi istálló I. 
(délnyugati)

9864 13276 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta uradalmi istálló II. 
(északkeleti)

1588 3564 Műemléki védelem Műemlék 1958 Alcsútdoboz Vértesdoboz, 
Szabadság utca 
228-230.

Vértesdobozi Ref. 
templom

1588 22037 Műemléki védelem Műemléki 
környezet

Alcsútdoboz Vértesdobozi Ref. 
templom ex-lege 
műemléki környezete

1591 13963 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum vízgépház
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A központi  örökségvédelmi  nyilvántartás  alapján a  módosítással  érintett  Alcsútdoboz,  0137/2 hrsz.-ú
ingatlanon található a 21559 azonosítószámú nyilvántartott  régészeti  lelőhely. A tervdokumentációban
feltüntetett módosítás a lelőhely kiterjedését közvetlenül nem érinti.
Az Alcsútdoboz, 588,  595, 611,  615 hrsz.-ú ingatlanok érintik a közhiteles nyilvántartásban archivált
21561 azonosítószámú régészeti  lelőhelyet.  Az  ingatlanokon megvalósuló földmunkák során régészet
objektumok, elsősorban sírok, valami régészeti elemek előkerülése válható. 

A kulturális örökség védelméről  szóló 2001. évi LXIV. törvényt (a továbbiakban Kötv.) és  a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
előírásait a tervezés során figyelembe kell venni, valamint a Kötv. 3. §-a alapján településrendezés és –
fejlesztés tervezését hazánk kulturális örökségének védelmével összhangban kell elvégezni.
A Kötv. 85/A. § (1) bekezdése és a Kr. 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a település településrendezési
eszköz  kidolgozása  során a  rendezés  alá  vont  területekre örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell
készíteni, ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre
nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi.
A  Kötv.  85/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  örökségvédelmi  hatástanulmányban  megfogalmazott
értékvédelmi  terv  szerint  kell  meghatározni  az  örökségvédelemmel  érintett  területekre  vonatkozó
településfejlesztési és településrendezési eszközöket.
A Kr. 84. § (1) bekezdése alapján az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településrendezési
eszköz készíttetője köteles gondoskodni. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét a Kr.
83. § (1) bekezdés a) pontjában előírt Kr. 14. számú melléklet tartalmi követelményeit figyelembe véve a
Kr.  84.  §  (2)  bekezdésében,  illetve  a  Kr. 84.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  előírt  jogosultsággal
rendelkező  készítheti  el. A  régészeti  örökséggel  és  a  műemléki  értékkel  kapcsolatos  szakértői
tevékenységről  szóló  439/2013.  (XI.20)  Korm.  rendelet  szerinti  szakértők  aktuális  névsora  a
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kulturalis-oroksegvedelemert-es-kiemelt-kulturalis-
beruhazasokert-felelos-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek/regeszet honlapon érhető
el.
A hatástanulmány régészeti szakterületi része kötelező tartalmi eleme a régészeti örökség felmérése. A
Kr. 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján legalább az újonnan beépítésre szánt területek vonatkozásában
megalapozó régészeti terepbejáráson alapuló felmérést ír elő, amelyet a Kr. 68.§ (2) bekezdés b) pontja
alapján legkésőbb a helyi építési szabályzat kidolgozása során el kell készíteni. A terepbejárást a Kr. 84. §
(2) bekezdés b) pontja értelmében a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum,
jelen  esetben  a  Szent  István  Király  Múzeum (8000  Székesfehérvár,  Fő  utca  6.)  térítésmentesen,  60
feltárásra alkalmas nap alatt vagy a Kötv. 20. § (2) bekezdés h) pontja alapján a régészeti örökséggel és a
műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen
szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végzi el. A régészeti terepbejárás a Kormányhivatalnak
megküldött bejelentés után kezdhető meg.

A  településrendezési  tervek  esetében  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  és  a  környezeti  értékelést
elvégző szervet az  egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm
rendelet 3. számú melléket II.2. h. pontja határozza meg, amely alapján az eljárásban a Budapest Főváros
Kormányhivatala vesz részt.

Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
- A településrendezési eszközök tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell felelnie az Étv., az

Eljr. és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) követelményeinek.

- Az Étv.  16.§-a  rendelkezik  a  településtervezésre  vonatkozóan.  Településtervezési  tevékenységnek
minősül  a településrendezési  eszköz elkészítése.  A településrendezési  tervet  –  az építésügyi  és az
építésüggyel  összefüggő  szakmagyakorlási  tevékenységről szóló  266/2013.  (VII.11.)  Korm.
rendeletben (továbbiakban: Kr.) foglaltaknak megfelelően – arra jogosult településtervező készítheti.
Felhívom figyelmét, hogy a Kr. 14.§ (5) bekezdése szerint a településrendezési tervezési tevékenység
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során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében rész vett összes tervező
nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a
tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza a településtervező és a
szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.

- Az Eljr. alapján a koncepciót a stratégiát a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes
tartalmi  követelményeit  az  Eljr.  2.  melléklet  tartalmazza.  Az  Eljr.  1.  és  2.  mellékletében
meghatározott  tartalmi  elemek  összevonhatók,  átcsoportosíthatók,  indokolt  esetben  egyes  elemei
elhagyhatók.  A tartalmi elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza
meg.

- A településrendezési  eszközök készítésénél  figyelembe kell  venni  a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény előírásait.

- Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzati  rendeletet  a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendeletben, illetve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint
kell megalkotni. 

Feladatkörömet  a  főépítészi  tevékenységről szóló  190/2009.  (IX.15.)  Korm.  rendelet  7.  §  h)  pontja
állapítja  meg.  Illetékességemet  megállapító  jogszabály  a  főépítészi  tevékenységről szóló  190/2009.
(IX.15.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése.  A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 7/2022. (III.24.) utasítása alapján történt. 

Székesfehérvár, időbélyegző szerint
Tisztelettel:

Dr. Simon László
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Fakász Tamás
állami főépítész
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám: FE/ÁF/00471-2/2022. Tárgy: Alcsútdoboz  község  településrendezési
eszközeinek  módosítása  a  96/2021.
(XII.06.)  önkormányzati  határozat  szerinti
területekre vonatkozóan
- környezeti vizsgálat szükségessége -

Ügyintéző:
Telefon:

Mikus Melinda
22/512-254

Hiv. szám:  A/145-4/2022 

Tóth Erika
polgármester

Alcsútdoboz Község Önkormányzat

E-úton, hivatali kapu: 508144930 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alcsútdoboz  község  tárgyi  településrendezési  eszközeinek módosításával  és  a  környezeti  értékeléssel
kapcsolatos tájékoztatást kérésére áttekintettem.

Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban:  rendelet)  1.§  (3)  bekezdése  szerint  a  várható  környezeti  hatásuk jelentőségének  eseti
meghatározása alapján  dönthető el  a  környezeti  vizsgálat  szükségessége  [Kvt.  43.  §  (5)  bekezdés b)
pontja] a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzat módosításánál.
A  környezeti  vizsgálat  lefolytatásában  az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és  megyei
kormányhivatal a fenti rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján vesz részt, a rendelet 3. melléklet II.2.b) pontja
értelmében az épített környezet védelmére kiterjedően.

Az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  a  környezeti  értékeléssel
kapcsolatosan az alábbi szakmai véleményt adja:

Az épített környezet védelme tekintetében a tervezett módosítás várható hatása nem jelentős, ezért
a  településrendezési  eszközök módosítása  során  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  nem  tartom
szükségesnek.

Feladatköröm  az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet állapítja meg. Illetékességemet megállapító jogszabály
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. A kiadmányozási
jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének  a kiadmányozásról szóló 7/2022. (III.24.)
utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

                                                               Tisztelettel:
Dr. Simon László
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Fakász Tamás
                                                                                      állami főépítész
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Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Tóth Erika polgármester részére 
 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Megkeresésében tájékoztatta a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályát (továbbiakban: Főosztály) arról, hogy Alcsútdoboz község telepü-
lésrendezési eszközeit egyszerűsített eljárásban módosítani kívánják a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
EljR.) 41. § alapján. 

Az EljR. 9. sz. melléklete alapján a kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskör-
ében a „felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület” vo-
natkozásában adatszolgáltatásra kötelezett, ugyanakkor 2014. szeptember 10-étől vízvédelmi hatóság-
ként a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jár el, mint ahogy a 9. sz. melléklet tábláza-
tában is szerepel, mint „felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny terület” témakörben adatszolgáltatásra kötelezett szerv. Előzőekre tekintettel, az 
adatokat a Főosztálynak nem áll módjában megadnia, azzal a területileg illetékes Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik. 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követel-
ményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet alapján a környezetvédelmi és természetvédel-
mi hatáskörében eljáró kormányhivatal adatszolgáltatási kötelezettséggel nem rendelkezik.  

Környezeti vizsgálat: 

A benyújtandó tervek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésének hatálya alá tartoznak. A Rendelet 1. § 
(3) bekezdése értelmében a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségessége a várható környezeti 
hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el, a Rendelet 2. számú melléklete szerint 
meghatározott szempontok figyelembevételével.  
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Az Önkormányzat megkeresésében a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kérte a Főosztály véleményét 
a várható környezeti hatások jelentőségéről, mely vélemény megalapozásához, megküldte a Rendelet 
4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatáshoz szükséges információkat. 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2021. (XII.06.) határozatában döntött a 
településrendezési eszközeinek módosításáról. 

A tervezett módosítások az alábbi területekre vonatkoznak:  

Az 1. számú módosítás a 218/1-2, 217 hrsz-ú ingatlanokat érinti, út tényleges elhelyezkedésének 
megfelelő kiszabályozása érdekében szükséges. 

2. számú módosítás: Alcsútdoboz Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 260 hrsz.-ú ingatlan 
északi határáig terjedően, a páros számozású oldalon a 292 hrsz.-ú úttal határos ingatlanokon a falusias 
lakóövezet átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb te-
lekméret legalább 5000m2 -ben kerül meghatározásra. 

3. számú módosítás: a Szabadság utca Felcsút felé eső szakaszától a 28 hrsz.-ú útig terjedően, a párat-
lan számozású oldalon a 967 hrsz.-ú úttal határos ingatlanokon a falusias lakóövezeten belüli 
házikertek területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető leg-
kisebb telekméret legalább 3000m2 - ben kerül meghatározásra. 

4. számú módosítás: az Áj utcával határos ingatlanokon a falusias lakóövezeten belüli házikertek 
területrész átsorolása tervezett olyan építési övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb te-
lekméret legalább 4000m2 -ben kerül meghatározásra. 

5. számú módosítás: a Vérti vadászház és kiszolgáló épületei környezetének (érintett hrsz,: 0137/1, 
0137/2, 0156, 0159 ) átsorolása tervezett olyan erdőövezetbe, mely a fenti hasznosítási célú épületek 
elhelyezését lehetővé teszi. 

A Rendelet 3. § értelmében a településrendezési tervek elfogadásáért felelős szervnek – az önkor-
mányzatnak – a feladata annak eldöntése, hogy a tervezés előrehaladását figyelembe véve előírja-e a 
környezeti vizsgálat lefolytatását.  

Az önkormányzat véleményét, mely szerint tárgyi módosításhoz nem tartja szükségesnek a Rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását, valamint annak Rendelet szerinti indoklását a Főosztály 
elfogadja.  

A településrendezési tervek tárgyi módosításhoz a Főosztály nem tartja szükségesnek a Rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a módosítási szándék nagyságrendjére tekintettel. 

Azonban a Főosztály felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy a 3. számú módosítással érintett 
tervezési terület kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének szé-
lét.  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tör-
vény (továbbiakban: Mtrt.) 26. § (2) bekezdésének értelmében az ökológiai hálózat ökológiai folyosó-
jának övezetében – egyes, jelen esetben nem fennálló kivételektől eltekintve – új beépítésre szánt terü-
let nem jelölhető ki.  

A módosítás során ugyan nem kerül kialakításra újonnan beépítésre szánt terület, viszont az utcai te-
lekhatártól 60 m távolságon túli (ökológiai folyosóval is érintett) telekrészeket, eddig be nem építhető, 
kertként hasznosítandó hátsó részként határozta meg a HÉSZ. A módosítást követően a helyi szabá-
lyozás a tervezési területre – telekösszevonással kialakuló területekre – viszont már építési jogot te-
remt.  
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Figyelemmel arra, hogy az ökológiai hálózat kiterjedése nem az ingatlanhatárhoz igazított, az Mtrt. 23. 
§ (2) bekezdése alapján a Főosztály egyeztetést javasol az ökológiai folyosó övezethatárának pontosí-
tásával kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal.  

Székesfehérvár, időbélyegző szerint 

 

 
 

Dr. Simon László  
kormánymegbízott  

nevében és megbízásából 
 
 
 
 

Rákóczi Mária  
osztályvezető 

 
 
 

 
Kapják: 
1. Címzett, Hivatali kapun (ALCSUTHIV 508144930)  
2. Irattár 
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Kérjük, válaszában hivatkozzon
ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre!

Tóth Erika,
polgármester

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy ~ 1525 Budapest, Pf. 86.
Úgyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.
Tel.: 1/391-4610 Fax: 1/200-1168
E-mail: dinpi@dinpi.hu www.dunaipoly.hu
hivatal rövid neve: DINPI, KR]D: 711100335

Üi.sz.: D1NP112693-1 2022.
U.int.: Vrabély Panni
Tárgy: Alcsútdoboz településrendezési eszközeinek
módosítása öt részterületre vonatkozóan
adatszolgáltatás és környezeti vizsgálat szükségességére
vonatkozó vélemény
Hiv.sz.: AJ 145-6/2022.
MeHéklet: -

Alcsútdoboz Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Alcsútdoboz
József Attila u. 5.
8087

Tisztelt Polgármester Asszony!

Alcsútdoboz településrendezési eszközeinek öt részterületre vonatkozó módosításával
kapcsolatban küldött megkeresésükre vonatkozóan táj- és természetvédelmi szempontból az
alábbiakat állapítottuk meg:

Az 1,2,4. sz. módosítási területek Országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
tern~esz&i~ ~e~ruletet, europai kozossegi jelentosegu termeszetvedelmi rendeltetesu teruletet
‘(Nátura ~0OQ’ területet), Országos ökológiai hálózat övezetét, illetve egyéb táj- és
terrnészetvédehi szempontból jelentős területet nem érintenek.

. .

. :~A 3. ~ módosítási terület szomszédos a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
‘‚~erületrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.)

lehatárolt Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével.

Az 5. sz. módosítás része az MTrT-ben lehatárolt országos ökológiai hálózat magterület
övezetének; az MTrT-ben megállapított, továbbá a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3.
mellékletében lehatárolt tájképvédelmi terület övezetének (erre vonatkozóan jelezzük, hogy a
mellékelt tájékoztatási dokumentáció hibás (ld.2.5. 1. fejezet, 13. oldal)); valamint az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: Natura2000 Kr.) által kihirdetett Natura 2000 hálózathoz
tartozó és HUD120049 kóddal Szentgyörgypuszta néven jelölt kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területnek.

A közigazgatási területen a fent említett táj- és természetvédelmi kijelölés alá tartozó területek
határvonalait tartalmazó térinformatikai állományt az info(~a1csutdoboz.hu e-mail címre jelen
levelünkkel párhuzamosan megküldjük.
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. * (3) a) pontja értelmében a település egy részére készülő
szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, amely helyi szinten kis terület
használatát határozza meg, várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása
alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A várható környezeti hatás
jelentőségét a Kr. 4. ~ (1) szerint a 2. számú mellékletben foglalt szempontok és a (2)
bekezdés, valamint az 5. ~ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell
eldönteni.

Igazgatóságunk megítélése szerint a tárgyi módosítások kapcsán jelentős környezeti hatással
nem kell számolni, így az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. ~ (2) bekezdését tekintve a településrendezési eszközök
jelen módosításával összefüggésben környezeti vizsgálat készítését nem tartjuk szükségesnek.

Adatszolgáltatásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 41. ~ (1) illetve 9. sz. melléklete alapján,
a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló véleményiinket az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Konn.r. 4. ~ (2) bekezdése alapján
adtuk meg.

Budapest, 2022. április 28.

Üdvözlettel:

Fürj András
igazgató megbízásából

ETI p

:~\
Q. .‚~

dr. Kézdy P ~:~‘ ~ J
általános igazgatoi ~ ~

Kapják: 1. Címzett (‘HKP’ - ÁLCSUTHIV)
2. Irattár











 

 
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 

 
 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 

Fejér Megye Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. 

Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090 Fax: 22-511-727, e-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu 
Hivatali Kapu: FMKHNEPEG  536555342 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00 

Ügyiratszám: FE/NEF/1239-2/2022.                                                           

Ügyintézőnk: Kucsora Viktória 

Telefon: 06-22/511-720/202.  

Kérem, válaszukban a fenti ügyiratszámunkra 

hivatkozni szíveskedjenek! 

 

Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

 

Tóth Erika 

polgármester asszony részére 

 

Alcsútdoboz 

József Attila u. 5. 

8087 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

2022. április 12-én érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy 

Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó eljárásban a megküldött 

dokumentációt áttanulmányoztuk, ennek alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a 2. számú melléklet szempontjait figyelembe 

véve, a 3. számú melléklet II. 1. pontja alapján nyilatkozom, hogy a tervezett módosítások tekintetében jelentős 

környezeti hatás nem várható, így környezet- és település-egészségügyre kiterjedően környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. 
 

Közegészségügyi szakkérdésben véleményemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c), d) pontja, a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdés c) pontja és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet alapján adtam ki. 

 

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 7/2022. 

(III.24.) utasítása alapján történt. 

 

Székesfehérvár, 2022. április 26. 

 

                                             Tisztelettel: 

 Dr. Simon László 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

  

 Dr. Mohai Zsuzsanna 

 közegészségügyi osztályvezető 

Tárgy: Alcsútdoboz község 

településrendezési eszközeinek 

módosításához kapcsolódó környezeti 

vizsgálat szükségességéről vélemény 

Iktatószámuk: A/145-10/2022. 



 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. Levelezési cím: 2101 Gödöllő. Pf.:431. 
Telefon: 28/532-301; Fax: 28/532-302; 

Hivatali Kapu KRID: 200822776 (PMKHEI) e-mail: erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu,  
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest; szakmai nyomtatványok: http://www.nfk.gov.hu/  

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 900 - 1400 Tel: 28/532-308 

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/ERDŐ/ 3880 - 2 /2022 

Ügyintéző: Kalina István 

Telefon: +36-34-310-704 

Tárgy: TRE módosítása 

Hiv. szám: A/145-20/2022 

Melléklet: - 
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 
Alcsútdoboz Község Önkormányzata 
Tóth Erika 
Polgármester részére 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

Köszönettel megkaptam hivatkozott számú leveleiket, melyben a 314/2012. (XI.8.) Korm 
rend alapján a településrendezési eszközeiknek módosításához az erdészeti hatóság előzetes 
tájékoztatását kéri. 

 
A településrendezési eszközeik módosításával kapcsolatban az erdészeti hatóság 

hatáskörébe tartozó, jogszabályokon alapuló követelményei a következők: 

1. Az erdőről és erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII 
törvény (Evt.) 5-6., 11. és 13. §-aiban, meghatározza az erdőterület és az 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület fogalmát. Felhívom 
a figyelmet arra, hogy a törvény bizonyos, az Evt. 6.§-ában meghatározott 
nyilvántartási illetve természetbeni állapothoz köti az erdő fogalmát, nem pedig az 
ingatlan-nyilvántartásban szereplő erdő művelési ághoz. Ez sok félreértésre adhat 
okot, de jelen esetben a tervező a tájékoztatási dokumentációt is az Prszágos 
Erdőállomány Adattárral összhangban készítette el.  

2. Az Evt. 78.§ (1) bekezdés szerint erdőterületet termelésből kivonni kivételes esetben 
lehet. A 79.§ (4) bekezdése értelmében hasonlóan kell eljárni az erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület igénybevétele esetén is.  

3. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 28.§ alapján a tervezők gyakran az 
erdőterületek bizonyos fokú beépíthetőségét határozzák meg. Az OTÉK azonban ezen 
a ponton ellentétes az Evt. 77-83.§-aiban foglaltakkal, melyek alapján erdőterületen 
építmény csak kivételesen indokolt esetben, az erdőterület igénybevétele mellett 
helyezhető el. Ennek indokoltsága viszont csak egyes erdőgazdálkodást szolgáló 
létesítmények elhelyezése esetében jöhet szóba. Jelen esetben a tájékoztatási 
dokumentáció alapján erdőként nyilvántartott ill. faállománnyal borított területet a 
változtatás nem érint. 

 

A kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünk alapján az erdők rendeltetés 
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szerinti adatai az alábbi elérhetőségi útvonalról tölthetőek le: 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_fejer_megye.zip  

Amennyiben további adatok vagy térképi munkarészekre is szükségük lesz, akkor a 22/2012. 
(II.29.) Korm. rend. 14.§ (2) bekezdés j) pont alapján forduljanak közvetlenül a NFK Erdészeti 
Főosztályához.  
 
A megküldött iratok alapján az 5. számú módosítás érinti erdészeti hatóságunk feladatkörét, de 
mivel a változás összhangban van a természetbeni állapotokkal, a hatóságunk nyilvántartásával, 
az érintett területek továbbra is erdő övezetben szerepelnek, továbbá új beépítésre szánt területet 
erdő ill. egyéb részlet területén nem jelöl ki, ezért a tervezett módosítások ellen kifogást nem 
emelünk. 
Államigazgatási szervként az eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni, környezeti 
értékelés elkészítését nem tartjuk indokoltnak.  
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának hatáskörét a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklete 
állapítja meg. 
 
 
 
Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 

Kapják: 
1. Alcsútdoboz Község Önkormányzata  (508144930) HK 
2. Irattár 

 

   



 
 
 

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
 

 
 

 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6. I.em. Telefon: 22/795-807  E-mail: oroksegvedelem@fejer.gov.hu 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-11.30; szerda: 8.00-11.30 és 13.00-15.30; péntek: 8.00-11.30 
KRID azonosító: 144384365 

 
 

 

 
 
Ügyiratszám: FE/OVED/00559-2/2022 
Ügyintéző: Lencsés Zsuzsanna 
Telefon: 06-22/795-788 
 

 
Tárgy: Alcsútdoboz község településrendezési 
eszközeinek módosítása  

 
Alcsútdoboz Község Önkormányzat 
Tóth Erika polgármester 
 
Alcsútdoboz 
József Attila utca 5. 
 
8087 

 
Tisztelt Tóth Erika Polgármester Asszony! 

 
 

Köszönettel megkaptam Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 
megkeresését, amellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Alcsútdoboz közigazgatási területén a központi örökségvédelmi nyilvántartás alapján 8 db. régészeti 
lelőhely található: 
 
azonosító település szám régészeti védelem név 

21559 Alcsútdoboz 1 régészeti lelőhely Pogányvár 

21560 Alcsútdoboz 2 régészeti lelőhely Göbölpuszta 

21562 Alcsútdoboz 4 régészeti lelőhely Szabadság utca 4. 

21574 Alcsútdoboz 5 egyedileg védett régészeti lelőhely Csaplári erdő 

92659 Alcsútdoboz 6 régészeti lelőhely Göböljárás 

94613 Alcsútdoboz 7 nyilvántartott régészeti lelőhely Alsó-rét 

98111 Alcsútdoboz 8 nyilvántartott régészeti lelőhely Ginza-puszta 

 
illetve 33 db műemlék: 
 

törzsszám azonosító védelem státusza 
védelem 

fajtája 
védés település cím név 

1587 3563 Műemléki védelem Műemlék 1958 Alcsútdoboz Szabadság utca 
122. 

Alcsuti ref. templom 

1587 22036 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

 Alcsútdoboz  Alcsuti ref. templom 
ex-lege műemléki 
környezete 
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1591 13224 Műemléki védelem Műemlék 1958, 
1995 

Alcsútdoboz Arborétum babaház (múzeum) 

1590 3561 Műemléki védelem Műemlék 1965 Alcsútdoboz Máriavölgy Cifraistálló 

1590 18832 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

 Alcsútdoboz  Cifraistálló ex-lege 
műemléki környezete 

1589 3562 Műemléki védelem, 
2020.09.01 előtt: 
"Nyilvántartott 
műemléki érték" volt 

általános 
műemléki 
védelem 

1958 Alcsútdoboz Szabadság utca 
105. 

Gazdatiszti kúria 

1591 13226 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum gloriette 

1591 13227 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum grotta (Lourdes-i 
barlang) 

1591 14952 Műemléki védelem Műemlék 1958, 
1995 

Alcsútdoboz Arborétum Habsburg kastély 
megmaradt 
középrésze  

10875 13777 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

1995 Alcsútdoboz Felső rét, 
"Csaplár-alja" 

Habsburg-kastély és 
a hozzá tartozó 
parkrész műemléki 
környezete 

1591 3558 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum Habsburg-kastély és 
park együttese 

1591 13961 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum hidak 

1591 13962 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum istállóépület 

1591 13221 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kápolna 

1591 13958 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kerítés és pilonos 
bejárat szakaszai, 
kovácsoltvas 
kerítéskapu 

1591 13220 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum kert (arborétum) 

1591 13245 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum lakóház 

1591 13223 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum lovarda 

9864 13272 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta magtár 

9864 3560 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Alcsútdoboz, 
Hatvanpuszta 
major 

magtár és istállók 

9864 22034 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

 Alcsútdoboz  magtár és istállók ex-
lege műemléki 
környezete 

1591 13959 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum márványkád 

1591 13225 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum medveház 

1591 13228 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum mosóház 

1591 13222 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum pálmaház 

9702 3559 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz (jelenleg a 
plébánián) 

Szent Mihály szobor 

9702 22033 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

 Alcsútdoboz  Szent Mihály szobor 
ex-lege műemléki 
környezete 

1591 13960 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum sziklakert és 
csörgedező 

9864 13275 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta 
major 

uradalmi istálló I. 
(délnyugati) 
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9864 13276 Műemléki védelem Műemlék 1985 Alcsútdoboz Hatvanpuszta uradalmi istálló II. 
(északkeleti) 

1588 3564 Műemléki védelem Műemlék 1958 Alcsútdoboz Vértesdoboz, 
Szabadság utca 
228-230. 

Vértesdobozi Ref. 
templom 

1588 22037 Műemléki védelem Műemléki 
környezet 

 Alcsútdoboz  Vértesdobozi Ref. 
templom ex-lege 
műemléki környezete 

1591 13963 Műemléki védelem Műemlék 1995 Alcsútdoboz Arborétum vízgépház 

 
A központi örökségvédelemi nyilvántartás alapján a módosítással érintett Alcsútdoboz, 0137/2 hrsz.-ú 
ingatlanon található a 21559 azonosítószámú nyilvántartott régészeti lelőhely. A tervdokumentációban 
feltüntetett módosítás a lelőhely kiterjedését közvetlenül nem érinti. 
Az Alcsútdoboz, 588, 595, 611, 615 hrsz.-ú ingatlanok érintik a közhiteles nyilvántartásban archivált 21561 
azonosítószámú régészeti lelőhelyet. Az ingatlanokon megvalósuló földmunkák során régészet objektumok, 
elsősorban sírok, valami régészeti elemek előkerülése várható.  
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt (a továbbiakban Kötv.) és a kulturális 
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
előírásait a tervezés során figyelembe kell venni, valamint a Kötv. 3. §-a alapján településrendezés és – 
fejlesztés tervezését hazánk kulturális örökségének védelmével összhangban kell elvégezni. 
A Kötv. 85/A. § (1) bekezdése és a Kr. 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a település településrendezési 
eszköz kidolgozása során a rendezés alá vont területekre örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, 
ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs 
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi. 
A Kötv. 85/A. § (2) bekezdése alapján az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi 
terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket. 
A Kr. 84. § (1) bekezdése alapján az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településrendezési 
eszköz készíttetője köteles gondoskodni. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét a Kr. 83. 
§ (1) bekezdés a) pontjában előírt Kr. 14. számú melléklet tartalmi követelményeit figyelembe véve a Kr. 84. 
§ (2) bekezdésében, illetve a Kr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában előírt jogosultsággal rendelkező készítheti 
el. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. 
(XI.20) Korm. rendelet szerinti szakértők aktuális névsora a 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kulturalis-oroksegvedelemert-es-kiemelt-kulturalis-
beruhazasokert-felelos-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek/regeszet honlapon érhető el. 
A hatástanulmány régészeti szakterületi része kötelező tartalmi eleme a régészeti örökség felmérése. A Kr. 
84. § (2) bekezdés b) pontja alapján legalább az újonnan beépítésre szánt területek vonatkozásában 
megalapozó régészeti terepbejáráson alapuló felmérést ír elő, amelyet a Kr. 68.§ (2) bekezdés b) pontja 
alapján legkésőbb a helyi építési szabályzat kidolgozása során el kell készíteni. A terepbejárást a Kr. 84. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, jelen 
esetben a Szent István Király Múzeum (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.) térítésmentesen, 60 feltárásra 
alkalmas nap alatt vagy a Kötv. 20. § (2) bekezdés h) pontja alapján a régészeti örökséggel és a műemléki 
értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői 
tevékenység végzésére jogosult szakértő végzi el.  A régészeti terepbejárás a Kormányhivatalnak megküldött 
bejelentés után kezdhető meg. 
 
A településrendezési tervek esetében a környezeti vizsgálat lefolytatását és a környezeti értékelést elvégző 
szervet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm rendelet 3. 
számú melléket II.2. h. pontja határozza meg, amely alapján az eljárásban a Budapest Főváros 
Kormányhivatala vesz részt. 
 
A község településfejlesztési koncepció településrendezési eszközök véleményezését a Hatóság a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda megkeresésre válaszolva küldi meg. 
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A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 
7/2022. (IV.24.) utasítása alapján történt. 
 
 
Székesfehérvár, időbélyegző szerint 
 
 
 

Dr. Simon László 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 
 
 

Dr. Gonda Judit Ágnes 
osztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI F  

 

Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.  

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Tóth Erika polgármester 

 

Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

 

8087 Alcsútdoboz 

József Attila u. 5. 

Iktatószám: BP/2602/00318-2/2022 

Ügyintézők: dr. Tóth János Attila 

Telefonszám: 1/795-9045 

E-mail: toth.janos.attila@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Alcsútdoboz településrendezési esz-

közeinek 5 részterületre vonatkozó 

felülvizsgálata – örökségvédelmi 

vélemény környezeti vizsgálat 

szükségességének meghatározásáról 

Hiv. szám: 

Ügyintézőjük: 

A/145-17/2022. 

Diamant Katalin 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból  

 

az alábbi megjegyzésekkel nem tartom szükségesnek 

a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

A 4. sz. módosítással érintett területen a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás 

(továbbiakban: Nyilvántartás) aktuális adatai alapján régészeti lelőhely található (21561 azonosító 

számú lelőhely).  

Az 1–3. és 5. sz. tervezett módosítás a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás 

aktuális adatai alapján örökségi érdeket nem sért. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a tervezett módosítások valamelyike ún. nagyberuházáshoz 

kapcsolódik, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint, 

úgy előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Fenti jogszabály 7. § 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősül a földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes 

bekerülési költségű beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, e) azon 

közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint 

kisajátítást végeztek. Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes régészeti dokumentáció valamely 

terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek 

(különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és 

pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, 

mailto:oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.  

Ezúton tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes megyei 

örökségvédelmi hatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Örökségvédelmi Osztály, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.) jogosult eljárni. 

 

Egyidejűleg tájékoztatom továbbá, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás alapján Osztályunk megnevezése 2022. január 1-től 

megváltozott: BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály. Elérhetőségünk 

továbbra is változatlan maradt: 1056 Budapest, Váci u. 62–64. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

Dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából: 

 

 

 

 

Sajti Zsuzsanna 

osztályvezető 

 

 

Erről értesül: 

1. Címzett 

2. Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály, 

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6. 



BÁ� NYÁ� SZÁTI É� S GÁ� ZIPÁRI FŐ� ŐSZTÁ� LY
Veszpre�mi Bá�nyáfelü" gyeleti Ősztá� ly

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/3644-2/2022 Ügyintéző: Nógrádi Tamás
Telefon: 88/550-957

Tárgy: Alcsútdoboz Község 
településrendezési eszközeinek 
módosítása öt településrészre 
vonatkozóan, egyszerűsített eljárás,
véleményezési szakasz

E-mail: tamas.nogradi@sztfh.hu
Hiv. sz.: A/145-24/2022.
Ügyintéző
Önöknél:

Diamant Katalin

Alcsútdoboz Település Önkormányzata

8087 Alcsútdoboz

József Attila utca 5.

A  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  Bányászati  és  Gázipari  Főosztály
Veszprémi  Bányafelügyeleti  Osztálya  (továbbiakban:  Bányafelügyelet)  tárgyi  tervezettel
kapcsolatos véleménykérő megkeresésükre közli, hogy a Bányafelügyelet a szakterületébe
tartozó  kérdései  tekintetében  nem érintett,  észrevételt  nem  tesz,  kifogást  nem emel a
módosításokkal szemben.

Fentiekre  tekintettel  a  módosításokkal  kapcsolatos  környezetvizsgálat  a  Bányafelügyelet
feladatkörének szempontjából szükségtelen.

Veszprém, időbélyegző szerint

Dr. Biró Marcell
elnök

nevében és megbízásából

Kertész László

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. Hivatali Kapu: SZTFH Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály:
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431. KRID: 469506375 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Alcsútdoboz község 

településrendezési 

eszközeinek módosítása (5 

részterület)  

– előzetes tájékoztatási 

szakasz, környezeti vizsgálat 

szükségessége, 

adatszolgáltatás kérése 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 508144930 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Alcsútdoboz község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos A/145-11/2022. számú, 

2022. április 11-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi 

tájékoztatást adom.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 

határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 

véleményezési eljárásban. 

Tájékoztatom továbbá, hogy településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

10. melléklet C oszlopa szerint, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv, illetve 

program megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében Budapest 

Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési 

hatáskört nem állapít meg. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pont C oszlopa szerint Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és 

Hajózási Hatósági Főosztály nem rendelkezik adatszolgáltatási kötelezettséggel és a szükséges 

adatokkal nem rendelkezik. 
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Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
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Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 

észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.  

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

 
dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

  
 

Bognár Géza 
osztályvezető 
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Tóth Erika
Alcsútdoboz Község Polgármestere részére

Alcsútdoboz

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településrendezési 
eszközök módosításához

Tisztelt Polgármester Asszony!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére az Alcsútdoboz Község településrendezési 
eszközeinek módosítása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési 
eszközeinek tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott 
területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Alcsútdoboz Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel 

közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára 
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú 
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy 
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 
kilométernél nagyobb távolságban van. 
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy előzetes tájékoztatásomat és 
adatszolgáltatásomat 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: Kormányrendelet) 37. § (4) bekezdésére 
és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság 
kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva 
adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester asszonyt, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina szds. (E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Alcsútdoboz Település Önkormányzat (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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Iktatószám: CS/9453-2/2022. 

Tárgy: tájékoztatás 

Ügyintéző: Horváth István 
E-mail cím: horvath.e.istvan@nmhh.hu 
Telefon: (99) 518-559 
Hivatkozási szám: A/145-25/2022. 
Készült: 2022.04.13. 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  

Tóth Erika polgármester 

 

Alcsútdoboz 

József Attila utca 5. 

8087 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint Alcsútdoboz 

Község településrendezési eszközeinek módosításába bevont államigazgatási szerv az alábbi 

tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét 

képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont 

területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló 

követelményekről. 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési 

szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű 

nyilvántartás megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál 

– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezésének lehetőségét.” 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31. § 

(1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 

kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 

szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további 

műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 

feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 

építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

http://www.nmhh.hu/
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építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH 

rendelet határozza meg. 

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet 

végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 

illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 

támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési 

szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési 

rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése 

során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékletében 

foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a 

figyelmet: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 

számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával 

összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a 

Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető. 

A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési 

fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: 

TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. 

Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása, melyhez kapcsolódó 

beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 

készítését, módosításait is. 

A Hatóság továbbá megjegyzi, hogy az antennatartó szerkezetek, antennák és a szolgáltatásnyújtáshoz 

szükséges egyéb eszközök elhelyezésének szabályozása során figyelembe kell venni, hogy 

biztosítható legyen a településen a magasabb szolgáltatásminőségi szint elérését szolgáló 5G 

szolgáltatás igénybevétele. 

A terv elkészültét követően, szíveskedjék azt véleményezésre (papír alapon, elektronikus adathordozón 

vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő 

feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 

Fenti tájékoztatást 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: Korm. rendelet) 41. § (1) bekezdésben 

meghatározottak szerint a Korm. rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta 

a Hatóság. 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti 

időpontban. 
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Tóth Erika 
polgármester 

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 

ÖNKORMÁNYZAT 

8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5 

 

Ügyintézőnk:  Gábor Anita 

Ügyintézőjük: Diamant Katalin 

Számuk: A/145-26/2022 

 

Tárgy: Válasz Alcsútdoboz településrendezési eszközeinek módosításáról szóló 

előzetes tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2022. április 12-én érkeztetett, fenti 

számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Alcsútdoboz község 

településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 

módosításáról, és kérte kapcsolódó adatszolgáltatásunk, valamint nyilatkozatunk 

jogszabályi előírások szerinti megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet előírásai, valamint további jogszabályok és más rendeletek 

határozzák meg. 

Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37. 

§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja. 

Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére 

előírási szempontokat nem tartalmaz. 

A küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30 

kilométeres körzetében az OAH hatáskörébe tartozó létesítményként az 

Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a Budapesti Műszaki 

Egyetem oktatóreaktora üzemel. 
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Felhívom figyelmét, hogy a nukleáris létesítmények 30 km-es körzete felügyelt 

terület, amelyen az egyes feladatokat a nukleáris létesítmény és a 

radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. 

rendelet előírásai szabályozzák. 

Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a 

küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem 

állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat – azok hiányában 

– nem ismertet. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt 

kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérjük 

megküldeni! 

 

Budapest, 2022. április 27. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT 

2. Irattár 
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