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JÓVÁHAGYANDÓ  MUNKARÉSZ 
 
1. Határozati javaslat 
(Tervezet) 
 
 

Bicske Város Képviselő-testületének ……………. (………...) határozata  
a településszerkezeti terv módosításáról 

 
 

A Bicske város hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan a 
Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza: 

1. A Bicske város hatályos, 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervét a Bicske 0171/3  hrsz-ú ingatlan területére 
vonatkozóan módosítja. 

2. Egyidejűleg a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét 
képező, a belterületet ábrázoló T-l jelű településszerkezeti tervlap a jelen módosítással 
érintett területrészen hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap 
szerinti megállapítások lépnek. 

3. A tervezett módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A 
település közigazgatási területén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték számítás 
nem vált szükségessé.  

 
4. A jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési 
Szabályzatot és a szabályozási tervet módosítani kell. 
 
5. Jelen határozat az elfogadást követő napon hatályba lép. 

 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Pálffy Károly polgármester 
 
 
 
 
 

  Pálffy Károly                     Fritz Gábor 
       Polgármester                            jegyző 
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Bicske Város Képviselő-testületének 
……………….. sz. rendelete 

Bicske Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes települési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 42. §  szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatását követően, a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztály a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízgazdálkodási hatósági jogkörben, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Budapest Főváros Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály,  Innovációs és Technológiai  Minisztérium Közlekedési 
Hatósági Ügyekért Felelős helyettes államtitkárság Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, 
Miniszterelnökség Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Népegészségügyi Osztály, a Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatala, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Székesfehérvári Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal, az Budapest Főváros Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el:  

1. § (1) Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) T-4d jelű belterületi szabályozási tervlapja 
jelen rendelet 1. számú mellékletét képező tervlapon a tervezési területként jelölt területre 
vonatkozóan hatályát veszti, helyébe a Rendelet 1. mellékletét képező tervlap szerinti 
megállapítások lépnek. 

2.§ A Rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel: 

(12) Speciális előírások a Vt12 jelű építési övezetre: 

• Az építési övezet sportcsarnok és sportolással összefüggő egyéb létesítmények 
építményeinek elhelyezésére szolgál. Az építési övezetben elhelyezendő épületeket az 
építési övezet egészére kiterjedő, egységes építészeti tervek (építési engedélyezési terv) 
alapján kell megtervezni. 

3. § A Rendelet 4. melléklete  kiegészül jelen rendelet 2. számú mellékletével 
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3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált 
építési engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel 
elfogadott módosítások, azokat  az eljárás során alkalmazni lehet. 
 

Pálffy Károly                     Fritz Gábor 
       Polgármester                           jegyző 
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2. melléklet a ……/2018. (…….) rendelethez 
 
 

 A B C D E F G H 

1 

Építési 
övezet 
jele 

Legkisebb 
kialakítható 
telekterület 
(m2 )  

Legkisebb 
kialakítható 
telekszéles-
ség (m)  

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség %  

Megengedett 
legnagyobb 
szintterület-
sűrűség  

Legkisebb 
zöldfelület % 

Beépítési mód  
 

Legkisebb 
legnagyobb 
építményma-
gasság (m) 

13 Vt12 5000 30 50 2,0 10 SZ 3,0-10,0 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

 
A módosítás  leírása 

 
Bicske 0171/3  hrsz-ú ingatlanon tervezett új sportcsarnok kialakítása 
 
Bicske Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Bicske 0171/3  hrsz-ú ingatlan területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 
 
A beruházás megvalósítása csak a településrendezési eszközök módosítását követően lehetséges. 
 

A terv módosításának egyeztetése 
 
A kiemelt fejlesztési terület miatt a településrendezési eszközök módosítása 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) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 
42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik. 
 

Tervi előzmények 
 
A képviselőtestület a 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el a 
településszerkezeti tervet. A 18/2009. (VII. 27.) önkormányzati rendelet elfogadott helyi építési 
szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervet módosítani kívánja az önkormányzat. Jelen 
munkarész fedvénytervek készítésével, határozat- és rendelet-módosítással változtatnak a 
hatályos településrendezési eszközökön.  
 
A fedvénytervek készítésénél a hatályos tervlapok jelmagyarázatai kizárólag az új 
területfelhasználás, illetve építési övezet, övezet jelével egészülnek ki. 
 
A terv az OTÉK 2012. augusztus 6-én hatályos állapota szerinti településrendezési 
követelmények és jelmagyarázat alapján készült. 
 
A terveknek összhangban kell lenni a jogszabályi hierarchiában magasabb rendű 
jogszabályokkal, tervekkel (többször módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény - továbbiakban: OTrT - és Fejér megye Területrendezési Tervéről szóló 
1/2009.(II.13.) K.R.SZ rendelete). 
 
Az alátámasztó munkarészek csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletességre 
figyelemmel készülnek. 
 
Az önkormányzat a 242/2018. (X.26.) számú határozatával döntött a tervezett változtatásról és 
a tárgyalásos eljárás megindításáról. 
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Vizsgálat a tervezett módosításokra vonatkozóan 

 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület Bicske nyugati lakóterületén található, az 1. számú főúttól északra, a 1104. 
jelű Csabdi út mellett. A területen nagytelkes gazdasági területek találhatóak.  
 
Telekszerkezet 
Az érintett ingatlanok telekstruktúrája a gazdasági funkciónak megfelelő. A tervezéssel érintett 
ingatlan a gazdasági telektömb keleti oldalán helyezkedik el. Abeépítetlen telek a Csabdi halastó 
mellett található, a tótól egy kerékpárút választja el. Megközelítése gépkocsival Csabdi útról 
kiépített útcsatlakozással biztosított.  
 

 
ORTO-fotó kivágat a tervezési területről 

 
Tulajdonviszonyok 
Az érintett ingatlan önkormányzati tulajdonban van. 
 
Beépítettség vizsgálat 
A jelenleg külterületen levő, tervezési területtel érintett ingatlan beépítetlen. 
 
Hatályos településrendezési eszközök 
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A hatályos településszerkezeti terven az ingatlan gazdasági területként szerepel. A tervezési 
területet északról üres gazdasági telek, nyugatról egy bevásárló központ, keletről a Csabdi 
halastó vízgazdálkodási területe határolja.  A 1104. jelű Csabdi út gyűjtőút.  

 

 
Hatályos településszerkezeti terv kivágata 

Szabályozási terv: 
 
A hatályos szabályozási terven szerint a tervezési terület Gksz-3 építési övezetbe sorolt, ahol az 
épületek szabadonálló beépítési móddal, 50 % legnagyobb beépítettséggel építhetők meg. A 
kialakítható legkisebb telekterület 5000 m2, a megengedett legnagyobb építménymagasság 10,0 
m.  
A HÉSZ 16. §-a a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területekre vonatkozóan az alábbiakat 
tartalmazza: 

1) A Gksz jelű építési övezetek elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épületek 
(kisüzemi termelő, szolgáltató, illetve raktározási tevékenység, irodák, stb.), továbbá a 
vonatkozó, hatályos jogszabály szerinti épületek elhelyezésére szolgálnak. Az építési 
övezetekben a gazdasági tevékenységi célú épületen belül kivételesen a tulajdonos vagy használó 
és a személyzet számára lakások is kialakíthatók. Az építési övezetekben az új építési telkek 
méretét és a telek beépítését úgy kell megállapítani, hogy a területre vonatkozó 
környezetvédelmi határértékek a telekhatáron belül teljesüljenek. Terepszint alatti építmények 
(tároló, szint alatti parkoló) az építési övezetekben elhelyezhetők, a maximális beépíthetőség + 
10 % mértékéig, ebből legalább 60 % a terepszint feletti beépítés alatt. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési előírásait az 5. melléklet tartalmazza. 
A mellékletben az SZ a  szabadonálló beépítési módot, a K az illeszkedés elve alkalmazásával 
megállapítandó beépítési módot jelöli. 

(3)Az egyes kialakítandó telephelyek belső elrendezését, konkrét beépítését minden egyes 
esetben a pontos funkció ismeretében, az adott telekre készítendő építési engedélyezési tervben 
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kell meghatározni, a meglévő beépítés és burkolt felület feltüntetésével, a jelen rendelet és a 
szabályozási terv által szabott keretek között. 

(4)  
(5) Az egyes építési övezetekben a gépjárművek közlekedésére szolgáló területet portalanított 

szilárd burkolattal kell ellátni. 
(6) Speciális előírások a Gksz3 jelű (Csabdi út melletti) gazdasági területre: 

a) Az építési övezet tó felőli építési telkeinek telekvégei - a vizek védelme érdekében, 
valamint esztétikai szempontból - kötelezően fásítandók,  legalább a „beültetési 
kötelezettségű terület határa” vonaláig (a tó melletti vízfolyás partélétől számított min. 
30 m-es védőtávolság figyelembevételével). 

b) A Csabdi út melletti építési telkek közül a lakóterülettel, illetve a menekült-táborral 
szemközti telkeknél az út menti telekhatártól számított minimum 15 m-es, sűrű 
telepítésű védőfásítás kialakítása kötelező, melyen belül legfeljebb kapusfülke 
létesíthető. 

(7) A Gksz1 - Gksz8 jelű építési övezetekben az elő- és az oldalkert mérete legalább 5 m, a 
hátsókert mérete legalább 10 m. 

(8)  Speciális előírások a Gksz5 jelű (1. sz. főút melletti) gazdasági területekre: az építési 
övezet kizárólag abban az esetben építhető be, ha a gazdasági terület funkcionális és vizuális 
elválasztását és a környező területek védelmét szolgáló, a szabályozási terven jelölt védő erdő – 
legalább a beruházással érintett telkeken - eltelepítésre került. 

(9) Speciális előírások a Gksz6-Gksz8 jelű (M1 autópálya - 1. sz. főút közötti) gazdasági 
területekre: amennyiben a terület beépítése nem egy ütemben (helyhez kötött beruházásként) 
történik, a szabályozási terv szerinti ütemezés betartandó; a következő ütem beépítése csak az azt 
megelőző ütem legalább 50 %-os beépülését követően engedélyezhető. 
 
 

 
Hatályos belterületi szabályozási terv kivágat 

 
 
 
A tervezett változtatások leírása: 
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Településszerkezeti terv: 
 
A településszerkezeti tervet módosítani kellett a tervezett sportcsarnok megépítése miatt. A 
területfelhasználás településközponti vegyes területre módosul. 
 
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 
 
A településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tervezési területre beépítési vázlatterv 
készült. A vázlatterv szerint a  helyi építési szabályzat  és szabályozási terv módosítása az 
alábbiak szerint vált szükségessé. 
A területfelhasználás változása miatt a terület Vt-12 építési övezetbe kerül, ahol a kialakítható 
legkisebb telekterület 5000 m2, az épületek szabadonálló építési móddal és legfeljebb 10,0 m 
építménymagassággal helyezhetők el, az építési telkek legnagyobb beépíthetősége  50 % lehet. 
 
A szabályozási terven ábrázolt ültetési kötelezettség és az építési hely változatlan marad. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv jelmagyarázata nem változik. 
 
 

Tájrendezés, környezetalakítás 
 
A tervezett változtatás már beépítésre szánt területen történik. A Csabdi halastó területe az 
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével érintett. Az ingatlant a tótól a meglevő 
kerékpárút választja el. A hatályos terv szerint a telek tó felé eső részén 15 m széles sávban 
ültetési kötelezettség van, mely a módosítást követően változatlanul hatályban marad. 

A módosítással érintett terület nem érint Natura 2000 védettségű területet, természeti területet, 
helyi természetvédelmi területet és más botanikai értéket. 
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a tervezési terület az országos 
tájképvédelmi területtel sem érintett.  

Fentiek miatt a tervezett módosítások a tájhasználatban változást nem jelentenek, a hatályos terv 
tájrendezési munkarészeinek kiegészítése nem vált szükségessé. 

 

Biológiai aktivitás érték számítás 
 
A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölés történik, ezért biológiai 
aktivitásérték számításra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében  nem szükséges. 
 

Közlekedés  
 

A tervezett módosítás a településszerkezeti tervben szereplő közúti közlekedési hálózatot nem 
érinti,  közlekedési hálózat nem változik. A tervezési terület kiépített útcsatlakozással 
rendelkezik.  Az építési engedélyezés során a funkcióhoz tartozó parkolókat Bicske Város 
Önkormányzatának 12/2004. (IV.1) Ör. parkolórendelete alapján kell meghatározni. 
 
A hatályos terv alátámasztó munkarészének kiegészítése nem vált szükségessé. 
 

 
Csabdi utca kiépített útcsatlakozás 
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Környezeti hatások elemzése 
 
A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv tervezett módosításai 
a környezetre káros hatással nem lesznek, ezért a módosításokra vonatkozóan egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti külön 
környezeti értékelés nem készül, mert annak készítését az önkormányzat, mint a terv kidolgozója 
előzetesen nem tartja szükségesnek.  
 
Tekintettel arra, hogy jelen terv véleményezése tárgyalásos eljárásban történik, az önkormányzat 
a tárgyalásos eljárás kezdeményezését megelőzően - a partnerségi egyeztetéssel egy időben - 
tájékoztatja a környezet védelméért felelős szerveket arról, hogy környezeti értékelés készítését 
előzetesen nem tartja szükségesnek. 
 
A környezeti értékelés szükségessége tekintetében az alábbi tájékoztatást adja az önkormányzat. 

A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához a alábbiakat kell figyelem venni.  

A tervezett módosítás két tervezési területre korlátozódik. 

A változtatás  belterületen belül,  beépítésre szánt területen történő területfelhasználás változása 
érdekében történik. 

A tervezett változtatások következtében lehetővé váló tevékenység (sportcsarnok építése) nem 
befolyásol más tervet vagy nincsen hatással másik terv, illetve program tartalmára, 
megvalósítására; 

A tervezett változtatások nem vonatkoznak olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti 
problémák vannak. 

Nincs jelentőségük a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása 
szempontjából. 

A várható környezeti hatások 

a) településszerkezeti változással járnak, de a változtatás környezeti hatása a kis terület miatt 
elenyésző 

b) a tervmódosítás célja a teljes ingatlanon városi  sportcsarnok építése kialakítása 

c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a 
beépítésre szánt terület nagysága kis mértékben változik, a módosítás a belterületen történik. 
A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem változik. 

d) a várható környezeti hatások 

-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondható, nem adódnak össze és nem 
erősíthetik egymást.  
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- az országhatáron nem terjednek át, nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, 
amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek, ill. ezen hatások 
csökkentését szolgálják 

-  területi kiterjedése alapján a település igazgatási területének  kis részét érinti a 
módosítás. 

- a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai 
védőövezetével, országosan védett természeti területtel, Natura 2000 területtel. Nem 
érintettek továbbá helyi természetvédelmi területet sem. 

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti 
hatással nem jár, ezért környezeti értékelés lefolytatása az önkormányzat álláspontja szerint 
nem indokolt.   

  
Közművesítési javaslat: 
 
A tervezési területen a közvetlen közelében a Csabdi úton a teljes közműhálózat kiépített, 
megfelelő kapacitással rendelkezik. A meglevő gerinchálózatról az ingatlan közművesítése 
biztosítható. A konkrét engedélyezési terv alapján kiszámított kapacitás igények szerint kell 
megtervezni és kiépíteni a szükséges közműcsatlakozásokat. 
 
A tervezett építés a fő közműhálózatot nem érinti, illetve a megfelelő többlet-kapacitással az 
egyes közművek rendelkeznek. A közművesítésre vonatkozó alátámasztó munkarészének 
kiegészítése nem vált szükségessé. 

 
közmű térkép kivágata (forrás: e-kozmu.hu) 
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Hírközlés:  
A tervezett módosítások nem jelentenek változtatást a hírközlési hálózatban és annak egyéb 
építményeire vonatkozóan., a hatályos terv alátámasztó munkarészeinek kiegészítése nem 
szükséges 
 
 

Örökségvédelem 
 
Bicske örökségvédelmi hatástanulmánya 2009. évben készült.  A hatástanulmány alapján 
kerültek ábrázolásra a hatályos településszerkezeti és szabályozási tervlapokon a régészeti 
területek és a régészeti érdekű területek.  
 
A tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyet, védett műemlékeket, illetve helyi védett 
építészeti értékeket nem érint. 
 
 
 

A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és 
leírás (számítás) 
 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény terv készítésekor hatályos 
állapota szerint az ország szerkezeti terve Bicske város települési térséggel, mezőgazdasági-, 
erdőgazdálkodási- és vízgazdálkodási térséggel érinti. 
 
 

 

Az ország szerkezeti tervének kivágata 
 
A település igazgatási területét a terv 
városias települési térséggel, mezőgazdasági 
és erdőgazdasági, valamint vízgazdálkodási 
térséggel érinti 
A műszaki infrastruktúra hálózatok közül a 
település közigazgatási területét érinti z M1 
autópálya, az 1. számú főút, és a tervezett 
országos törzshálózati vasúti pálya, 400 kV-
os átviteli hálózat távvezetéke érinti.  
 
A tervezési terület városias települési 
térséget érint. 
 

 
A településrendezési tervek készítésére az OTrT fő szabályai a következők: 
 
Az OTrT 6. § (2) bekezdése szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 
alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
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b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 (3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy 
a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 
 
Az OTrT 9.§ (6) bekezdése a településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
 
OTRT 31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való 
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi 
átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. 
melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos 
Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; az e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. mellékletében nem szereplő, de az Országos 
Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat 
és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell kijelölni 
 

OTRT 10. §  (1) Az 1/5–1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések közigazgatási területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az 
engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges 
korrekciókkal kell megvalósítani. 
 
 
Az OTrT 12/A § (4) bekezdése értelmében a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. 
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Az övezetek lehatárolása a koncepció elfogadását követően készülő településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának alátámasztó munkarészeként készül el. 
 
 
 
Azon országos övezetek, melyek az áll.ig. 
szervek előzetes adatszolgáltatása 
figyelembevételével kell lehatárolni 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
Az OTrT 13/B §-a szerint a településrendezési 
eszközökben a jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni. Az érintett terület 
mezőgazdasági területfelhasználású. 
 
Az övezetet a tervezési terület nem érinti. 

  

 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Az OTrT 15. §-a szerint: Az országos 
vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi 
építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani.(3) Az övezetben bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 
 
Az övezetet a tervezési terület nem érinti. 
 



Bicske  településrendezési eszközök módosítása 

21 
 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
Az OTrT 14/A § szerint (1) A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete területét a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv és annak alapján a 
településszerkezeti terv pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint 
a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési 
szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények 
tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó 
követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és 
a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni. 
 
Az övezetet a  tervezési terület nem érinti. 

 
 
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
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Az Országos Erdőállomány adattár szerinti erdők a települést érintően.  
 
A tervezett módosítás  az Országos Erdőállomány adattárban erdőként nyilvántartott területet 
nem érinti.  
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1.3.2. Fejér Megye Területrendezési Tervével  való összefüggések vizsgálata 
 

Fejér megye Területrendezési tervét 1/2009.(II.13.) számú rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat. A megye szerkezeti terve szerint Bicske települési térséggel, mezőgazdasági, 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel érintett. 
 
FmTrT  kivágatai  

Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 
A megye szerkezeti terve szerint Bicske 
települési térséggel, mezőgazdasági- 
erdőgazdasági és vízgazdálkodási térséggel 
érintett. 
A megyei terv a települési térség kijelölésénél 
a megyei terv készítésekor hatályos 
településszerkezeti tervet vette figyelembe 
 
A tervezési terület a városias települési 
térséget, illetve erdőgazdasági térséget érint.  
 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
Az övezetet a tervezési terület nem érinti. 

  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete  
Az OTrT 14 § szerint Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
Az övezetet a tervezési terület nem érinti. 
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Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 
övezete 
Magterület övezete 
Az OTrT 17. § szerint: (1) Az övezetben 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a 
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e a magterület, a magterület 
és az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a 
magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 
 (6) Az övezetben új külszíni művelésű 
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
Ökológiai folyosó övezete OTrT 18. § (1) Az 
ökológiai folyosó övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó 
vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 
b)  a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó 
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műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű 
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek nem bővíthető. 
 
Az ökológiai folyosó terület övezetét a 
tervezési terület nem érinti.  

  

 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
Az OTrT 19/A. § szerint a településrendezési 
eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetét az erdőterület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
 
 
Az övezetet a tervezési terület nem érinti. 

  
 
 
Összességében megállapítható, hogy a tervezett változtatás a felsőbbrendű területrendezési 
tervekkel nem ellentétes, az OTrT és a FmTrT  előírásainak megfelel.  

 
 
Székesfehérvár, 2018. október 
 
 

        
        Ertl Antal 
                         településtervező 




