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1 .  B E VEZ E T É S ,  A  T ER V EZ ET T  MÓD OSÍ T Á S CÉ L J A 
 

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). 

Alcsútdoboz Község hatályos településrendezési eszközei:  
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 2006-ban Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, és  

 9/2001. (X.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és annak 
rajzi mellékletét képező Szabályozási tervlapok (Belterületi szabályozási terv és 
Külterületi szabályozási terv). 

Mivel Alcsútdoboz hatályos településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv és a 
helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező szabályozási terv 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 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 településrendezési eszközök jelen módosítása során a hatályos településrendezési 
eszközök (továbbiakban: TRE) megalapozó vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati 
munkarészei csak a módosításokra 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 TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ célja, hogy: 
 a partnerségi egyeztetésben résztvevők számára tájékoztatást nyújtson,  

valamint megalapozza: 

 a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 41.§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás 
kérést, 

 a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának 
és a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet szerinti települési környezeti 
értékelés készítésének szükségességének eldöntését,  

 a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. melléklet C oszlop szerinti 
adatszolgáltatás kérést a térségi övezetek érintettségének megítéléséhez. 
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2 .  A  T ER VE Z ET T  MÓD OSÍ T Á SOK  Ö SS Z EF O GL AL Ó 
I SM ERT E T ÉS E  

 

 
1. ábra: A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen 
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2.1. 1. MÓDOSÍTÁS 
 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 módosítás célja ennek az útnak az áthelyezése a tényleges természeti és tulajdoni 
helyzet szerint az Alcsútdoboz belterületi 217 hrsz.-ú ingatlanra, valamint ezzel 
párhuzamosan azon ingatlanok területe —218/1 és 218/2 hrsz.-ú telkek— átsorolásra kerül a 
szomszédos LF építési övezetbe. 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 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 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. 
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2.2. 2. MÓDOSÍTÁS 
 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 lakóterület” 
mögött a tömbbelsőben „tervezett házikert” területrész besorolása, illetve szabályozása nem 
változik a módosítás során. 

A módosítással érintett terület falusias lakóterületbe tartozó részei a hatályos Szabályozási 
terven FL jelű építési övezetbe tartoznak, ahol a beépítés módja oldalhatáros, a legkisebb 
kialakítható telekméret 900m2, a beépíthetőség 30% és a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 4,5m. A módosítást követően a területen csak nagyobb telkes beépítés 
válik lehetővé. 

A módosítás során az érintett terület Településszerkezeti tervi besorolása nem változik, 
marad falusias lakóterület, csak a területre vonatkozó építési övezeti előírások változnak. A 
módosítás során csak a HÉSZ módosítására, és annak rajzi mellékletét képező 
Szabályozási terv pontosítására kerül sor. 

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 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. 
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2.3. 3. MÓDOSÍTÁS 
 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 övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 
legalább 3000m2-ben kerül meghatározásra.  

A módosítással érintett terület a hatályos Településszerkezeti tervben falusias lakóterület 
„házikert” besorolású, a hatályos Szabályozási terven FL jelű építési övezet „házikert” jellel 
jelölt része. 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 telkeken egy lakóépület is elhelyezhetővé válna 3000m2-nél 
nagyobb telken. 

Azon FL jelű építési övezetben, amely a módosítással érintett „házikertek” területrész 
Szabadság utca felöli területsávja, a beépítés módja oldalhatáros, a legkisebb kialakítható 
telekméret 900m2, a beépíthetőség maximális mértéke 30%, és a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 4,5m.  

A módosítással érintett területet 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 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. 
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2.4. 4. MÓDOSÍTÁS 
 Módosítással érintett terület: Áj utca – Jókai utca – Szabadság utca és a 

településhatár által határolt ingatlanok 

A módosítással érintett területen a falusias lakóterületen belül jelölt „házikertek” területrész 
átsorolása tervezett olyan övezetbe, ahol a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 
legalább 4000m2-ben kerül meghatározásra.  

A módosítással érintett terület a hatályos Településszerkezeti tervben falusias lakóterület 
„házikert” besorolású, a hatályos Szabályozási terven FL jelű építési övezet „házikert” jellel 
jelölt része. 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 telkeken egy lakóépület is elhelyezhetővé válna 4000m2-nél 
nagyobb telken. 

Azon FL jelű építési övezetben, amely a módosítással érintett „házikertek” területrész 
Szabadság utca felöli területsávja, a beépítés módja oldalhatáros, a legkisebb kialakítható 
telekméret 900m2, a beépíthetőség 30% és a megengedett legnagyobb építménymagasság 
4,5m.  

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

2.5.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

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 vadászház és kiszolgáló épületei jelenleg több telken 
helyezkednek el, melyek több hektáros telkek. A vadászház tulajdonosa telkeinek felosztását 
tervezi úgy, hogy az épületegyüttes egy egységben külön telken/ telkeken szerepeljen. 

A módosítással érintett terület a Településszerkezeti tervben erdőterület, a HÉSZ-ben és 
annak rajzi mellékletét képező Külterületi szabályozási terven E-tv jelű védett rendeltetésű 
erdőterület övezetbe tartozik, ahol új épületek nem helyezhetők el.  

A vérti vadászház és a vadászházat kiszolgáló épületek egyéb építmények már régóta 
megtalálhatók a területen. Jelen módosítás célja a területhasználati viszonyokkal 
összhangban levő megfelelő övezeti besorolása kialakítása. A kapott adatszolgáltatás 
szerint a meglévő épületek bővítése, új épületek elhelyezése a területen nem tervezett.  

A módosítással érintett terület része a Natura2000 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, tájképvédelmi területet.  

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 Vérti vadászház épületegyüttese használatuk jellege szerint három területegységre 
bontható, az alábbi ábra szerint: 

 
2. ábra: A vizsgálat során lehatárolt területegységek ingatlannyilvántartási térképen 



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

TÁJOLÓ-TERV Kft. 14 2022. április 

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. 
alrészletet 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 létesül, 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 
erdőrészletet nem érinti. A területen gazdasági építmények találhatók, pl. tároló. A 0156/d 
hrsz. módosítással érintett része az OEAÁ-ban nem nyilvántartott terület. 

A tervezett módosítás nem érint az OEAÁ-ban nyilvántartott erdőállománnyal borított 
területet.  

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

határok és az erdőrészlet határok feltüntetésével 
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5. ábra: A Vérti vadászház térségének geodéziai felmérése 
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6. ábra: A tervezési terület lehatárolásának bemutatása ortofoton az ingatlannyilvántartás szerinti földrészlet és 

alrészlet határok, valamint erdőrészlet határok feltüntetésével 
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7. ábra: Az Ökológiai Hálózat magterülete és Natura2000 területek a vizsgálat során lehatárolt területegységek 
környezetében 

 

2.5.2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK JAVASOLT MÓDOSÍTÁSA 

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

A módosítás során a Településszerkezeti terv (TSZT) nem módosulna, mindhárom 
területegység maradna „erdőterület” területfelhasználásban. A hatályos TSZT 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 módosítás során a HÉSZ és annak rajzi mellékletét képező Külterületi szabályozási 
terv módosulna. A módosítás során az előbbi fejezetben bemutatott három területegység 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 övezetbe kerülne besorolásra. 

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az egyes területegységekre vonatkoztatva a jelenlegi 
állapot legfontosabb jellemzőit és a tervezett övezetek legfontosabb építési paramétereit: 
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1. táblázat: A tervezet Ee-… jelű övezetek legfontosabb építési paraméterei 

 JELENLEGI ÁLLAPOT JAVASOLT ÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK 

területegys
ég száma/ 
tervezett 

övezeti jel 

érintett 
hrsz.; 

érintett 
erdőrész
let jele 

területegys
ég mérete 

(m2) 

meglévő épületek 
összes alapterülete 

(m2) 

beépítettség 
jelenlegi mértéke a 

területegység 
területéhez 

viszonyítva (%) 

beépíthe
tő 

legkiseb
b telek 
mérete 

(m2) 

beépítetts
ég 

maximális 
mértéke 

(%) 

maxim
á-lis 

épület 
magas

-ság 

(m) 

1. / Ee-1 

0137/1
a, 
0137/2
d egy 
része;  

30/EY 
egy 
része 

12 852,6 

ingatlannyilvánta
rtási térképen*: 

707 

valós felmért 
állapot szerint*: 

683 

ingatlannyilvánta
rtás 

alapján*:5,52 

valós felmérés 
alapján* 5,31 

10 000 6 5,5 

2. / Ee-2 

0159a 
egy 
része;  

30/EY 
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. 
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8. ábra: A javasolt Ee-…. övezetek területe ingatlannyilvántartási térképen  

  

tervezett Ee-1 övezet 

tervezett Ee-2 övezet 

tervezett Ee-3 övezet 
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2.5.3. OTÉK ALÓLI FELMENTÉSI KÉRELEM SZÜKSÉGESSÉGE 

Alcsútdoboz hatályos TRE módosítása az OTÉK 2012. VIII. 6.-i előírásai (továbbiakban: 
OTÉK 2012) szerint történhet. 

Mivel a módosítással érintett területek az ökológiai hálózat magterületébe tartoznak, az OTrT 
vonatkozó előírásai csak beépítésre nem szánt övezetbe sorolhatók. Az OTÉK 2012 
beépítésre nem szánt területek esetében legfeljebb 5%-os beépítettséget enged meg, pl.: 
különleges beépítésre nem szánt területek esetében maximum 2%-ot, egészségügyi-
szociális, turisztikai erdőterületek esetében maximum 5%-ot. Az OTÉK 2012 viszont 
erdőterületek esetében legfeljebb 100 000m2-nél nagyobb (10 ha) telkek építhetők be. 

Az 5. módosítás esetében a tervezett módosítás akkor alkalmazható, ha OTÉK alóli 
felmentést kap a tervezett módosítás: 

 az Ee-1 övezet esetében mind a beépíthető teleknagyság (10 000m2, azaz 1 ha), 
mind a maximális beépítettség (6%), 

 az Ee-2 és az Ee-3 övezet esetében a beépíthető teleknagyság vonatkozásában 
(1500m2, ill. 4000m2). 

(Rendeltetését tekintve a módosítással érintett területek „beépítésre nem szánt különleges terület— vadászati 
rekreációs funkciójú terület” övezetébe is sorolhatók lennének (ilyen rendeltetésű övezet szerepel is a hatályos 
HÉSZ-ben), de ekkor is szükséges OTÉK alóli felmentés a maximális beépítettségre vonatkozóan az 1. és a 3. 
területegység vonatkozásában). 

3 .  F E JÉR M EG Y E T ER ÜL ET REN DEZ É SI  T ER VÉN E K A 
MÓ D O SÍ T ÁSI  T E RÜL E T EK ET  ÉR I N T Ő 
EL H AT ÁROZ ÁS A I  

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 Veszprém Megye Területrendezési 
Terve (továbbiakban: FmTrT) vonatkozik, amelyet a Megyei Közgyűlés az 7/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeltével fogadott el.  

Az1., 2., 3. és 4. módosítással érintett terület a FmTrT Szerkezeti tervében települési térség 
besorolású. Az 5. módosítás erdőgazdálkodási térségbe tartozik. 

 
9. ábra: A módosítással érintett terület FmTrT Szerkezeti tervén 



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

TÁJOLÓ-TERV Kft. 22 2022. április 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az országos térségi övezetek közül melyek érintik 
Alcsútdoboz közigazgatási területét. 

2. táblázat: Országos térségi övezetekkel való érintettség 

 
Trtv 

MvM 

rendelet* Trtv országos övezetei 
Alcsútdoboz 
érintettsége 

melléklete 

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 

A rendelkezésünkre álló információk szerint az 1., 2., 3. és 4. módosítással érintett 
területet országos térségi övezetek nem érintik. 

Az 5. módosítás területét az ökológiai folyosó magterület, erdők övezet, tájképvédelmi 
terület övezet és a vízminőségvédelmi terület térségi övezetek területei érintik. 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a megyei térségi övezetek közül melyek érintik 
Alcsútdoboz közigazgatási területét: 

3. táblázat. Megyei övezetekkel való érintettség 

 FmTrT-ben megállapított megyei övezet Település érintettsége 
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 
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 
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* közigazgatási területtel jelölt övezetek, a közigazgatási területen belül az övezet tartalmából következően a 
további részterületei lehatárolás nem értelmezhető. 

A rendelkezésünkre álló információk szerint a módosítással érintett területet nem 
érinti olyan megyei térségi övezet, amely a tervezett módosítást ellehetetlenítené. 
 

4 .  K ÖRN Y EZ E T I  V I Z SG ÁL AT  L EF O L YT AT ÁS ÁN AK É S 
KÖ RN Y EZ ET I  É RT ÉK EL ÉS  KÉ S Z Í T É SE  
SZ ÜK SÉ GE S SÉ G ÉN EK  EL DÖ NT É S ÉHE Z  

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 várható környezeti hatások jelentősége a SKVr. 2. sz. mellékletében felsorolt szempontok 
alapján döntendő el.  

A tervezett módosítás esetében az alábbi tájékoztatást adjuk: 

1. Attól függően, hogy a terv, illetve program milyen mértékben 

a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység 
telepítési helyére, jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás 
felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan; 

 az 1. módosítás útkorrekció, mely nem befolyásolja jelenlegi vagy tervezett 
területhasználatot, mivel az útkorrekció a valós viszonyokhoz igazodik; 

 a 2. módosítás eredményeképpen a jelenlegi szabályozáshoz képest 
nagyobb telkek válnak beépíthetővé, a jelenlegi 900m2 helyett 5000 m2.. A 
módosítás eredményeképpen a területen csökken a tervezett beépítési 
intenzitás. A módosítás nem eredményezi a TRE-ben a terület jelenleg 
megengedett hasznosításától eltérő hasznosítását; 

 a 3. és 4. módosítások eddig házikertként szabályozott területen 
nagyméretű telkeken (3000 m2 illetve 4000 m2 felett) lehetővé válik a 
beépítés, amelynek következtében a terület használatában kismértékű 
intenzitás növekedés várható; 

 az 5. módosítás a már meglévő Vérti vadászház és kiszolgáló épületeinek 
a területhasználathoz igazodó övezeti besorolását célozza; 

b) befolyásol más tervet vagy programot —ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt 
helyéből következik—, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy 
bármilyen más módon hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására; 

 a tervezett módosítások léptéküknél fogva nem képesek más tervre, 
program tartalmára, megvalósítására hatással lenni, azok előírásait 
ellehetetleníteni;  

c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a 
fenntartható fejlődés elősegítésére; 

 a tervezett módosítások léptéküknél fogva nem alkalmasak a fenntartható 
fejlődés befolyásolására;  

d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak; 

 a tervezés alá vont területen eddigi ismereteink alapján környezeti 
problémák nem ismertek;  
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e) van jelentősége a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a 
hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) 
végrehajtása szempontjából. 

 nem jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. 
a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással 
összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása szempontjából. Nem 
várható, hogy a tervezett módosítás miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre 
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása 
meghiúsulna, a vizek vagy a védett területek állapotromlása következne 
be. A tervezett módosítás nem befolyásolja a hulladékgazdálkodással 
összefüggő tervek, programok, jogszabályokban előírtak végrehajtását; 

2. A várható környezeti hatások 

a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága 
alapján; 

 nem idézhetnek elő olyan környezeti változásokat, amelyek 
visszafordíthatatlan kedvezőtlen változásokat eredményeznének a 
környezet állapotában. Az 1. módosításnak semmilyen hatása nincs a 
környezetre, egy út a tényleges helyére kerül a TRE-ben. A 2., 3. és 4. 
módosítás esetében, a falusias lakóterületeken a környezetvédelmi és 
közművesítési feltételeket már a hatályos HÉSZ is tartalmazza. Az 5. 
módosítás esetében a terület fejlesztése nem tervezett, de olyan övezetbe 
kerül a terület, amely megfelel jelenlegi beépítettségének. Az új övezetre 
vonatkozóan a környezeti és közművesítési feltételek kiegészítésre 
kerülhetnek a HÉSZ-ben a módosítás során. 

b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást; 

 nem idézhetnek elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi 
egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek. A környezet károsítását 
megelőző környezeti és közművesítési feltételek már szerepelnek a 
HÉSZ-ben, illetve a vizsgálatok alapján kiegészíthetők.  

c) az országhatáron átterjednek; 

 várható környezeti hatásai az országhatáron nem terjednek át, 

d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a 
környezetre kockázatot jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.); 

 a tervezett módosítások nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, 
amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek; 

e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság 
számát tekintve); 

 az 1. módosítás során nem változik az érintett övezetek kiterjedése, egy út kerül a 
tényleges helyére, az út jelenleg szabályozott területe visszakerül a mellette levő 
falusias lakóterületbe; 

 a 2. és 3. módosításokban tervezett HÉSZ módosítás kapcsán a vonatkozó építési 
övezet területi kiterjedése nem változik, az adott építési övezetben a beépíthető telek 
méretének növelése történik, amely környezet- és tájvédelmi szempontból kedvező 
változás; 

 a 4. módosítás során egy tömbben a falusias lakóterületen belül szabályozott 
„házikertek” területrészen is lehetővé válik a beépítés, de nagy telkeken (4000m2 
felett) 

 az 5. módosítás ténylegesen módosítással érintett terület nagysága 2 ha, de a 
módosítás során nem beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.  
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f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más 
nemzetközi szintű védettséget élveznek; 

 a 5. módosítás területe része a Natura2000 területek hálózatának —
Szentgyörgypuszta (HUDI20049) Különleges Természetmegőrzési 
Terület— és az országos ökológiai hálózat magterületének is. A módosítás 
során nem fejlesztési terület kerül kijelölésre, hanem a meglévő épület 
együttes kerülne külön beépítésre nem övezetbe; 

g) feltételezhetően a SKVr.4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt 
következményeket idézik elő. 

 nem idézik elő a SKVr.4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban 
felsorolt következményeket; 

3. A várhatóan érintett terület értékes, illetve sérülékeny, mert 

 a várhatóan érintett területek nem értékesek, illetve nem sérülékenyek 

a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges; 

 tervezés alá vont területek a környezeti elemek, rendszerek illetve 
kulturális örökség szempontjából nem különlegesek; 

b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van; 

 tervezés alá vont a területen a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy 
azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs; 

c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, 
erdőgazdasági termesztés, termelés, sűrűn beépített terület stb.). 

 az 1. módosítás útkorrekció, mely érdemben nem befolyásolja a vizsgált 
területegység tervezett hasznosítását, a hasznosítás intenzitását; 

 a 2. és 3. módosítások esetében a területhasználat jellege —falusias 
lakóterület— nem változik, de a módosítás eredményeképpen a hatályos 
TRE-ben szereplő lehetőségekhez képest, jóval kevésbé lesz intenzív a 
területhasználat, mivel a kialakítható telek nagyság minimuma három-
ötszörösére nő. jelenlegi szabályozáshoz képest nagyobb telkek válnak 
beépíthetővé, a jelenlegi 900m2 helyett 3000, 4000 és 5000 m2, 
kismértékű intenzitás növekedés várható, a hasznosítása változatlan 
marad 

 a 4. módosítások esetében kismértékben nő a területhasználat intenzitása, 
mivel az építési övezet olyan területrészén —„házikertek”—, ahol eddig 
épületek nem voltak elhelyezhetők nagy telkeken —4000m2 felett— erre 
most lehetőség nyílna. Ebből következően kis mértékben nőne a 
területrészen a beépítés intenzitása. 

 az 5. módosítás a már meglévő Vérti vadászház és kiszolgáló épületei — 
a módosítással érintett terület hasznosítása, használata a jelenlegi 
használati állapothoz képest nem változik, de a hatályos TRE-ben a Vérti 
vadászház térsége nem került „leválasztásra” a szomszédos nem 
beépített, Natura 2000 területek használatától. A való állapotban a 
módosítást követően a terület használata nem lesz intenzívebb, mint a 
jelenlegi állapot, de a hatályos TRE-ben szereplő állapothoz képest igen. 
A védett erdőterületeken (E-tv övezet) már elhelyezkedő erdész- és 
vadászházak telkei a hatályos HÉSZ-ben nem kerületen külön 
szabályozásra. A módosítás célja a területhasználatok tisztázása, a már 
meglévő beépítéshez igazodó, de a természetvédelmi érdekeket biztosító, 
a további beépítést nem lehetővé tevő övezetek kijelölése a Vérti 
vadászház környező területein. 
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A fentiek alapján az Önkormányzata úgy látja, hogy a módosítások jellege és mértéke nem 
teszi szükségessé a terv és tájrendezési, zöldfelületi és környezetvédelmi szakági 
alátámasztó munkarészein túlmenően további környezetvédelmi jellegű munkarész 
elkészítését, SKVr. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és 419.R. szerinti Települési 
környezeti értékelés készítését. 

Kérjük a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerinti, a környezet 
védelméért felelős szerveket, hogy válaszukban nyilatkozzanak, arról, hogy egyetértenek az 
önkormányzati álláspontjával. Ha nem, kérjük jelöljék meg azon tématerületet, amelyre 
vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését 
szükségesnek tartanák. Ha nem nyilatkoznak, akkor úgy tekintjük, hogy 
egyetértenek azzal az állásponttal, hogy a tervezett módosítás kapcsán 
környezeti vizsgálat lefolytatása, valamint települési környezeti értékelés 
készítése nem szükséges. 


