
Előterjesztés 

településrendezési eszközök módosítása a bicskei 0105/33 és 0105/34, 
valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú ingatlanok területét érintően 

 
1. előterjesztés száma: 148/2022 
2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bodó Beáta 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: Határozati javaslat 
 2. melléklet: Feljegyzés megalapozó vizsgálat tartalmáról 
 3. melléklet: Bicske Napelempark egyszerűsített eljárás 
 4. melléklet: Tájékoztató a környezeti hatások meghatározásához 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2022. (V.27.) határozatával döntött az 
Bicske 0105/33 és 0105/34, valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú területeket érintően a 
településrendezési eszközök módosításáról és az érintett ingatlanokat kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. 
 
2022. július 1-jén hatályba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.). 
A Korm. R 68. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül történik a 
településrendezési eszközök módosítása. 
Az eljárás megindításához a Korm. R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, 
kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-
testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való 

megfelelést, 
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 7. § (3) 
bekezdés e) pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 
növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő 
terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi 
Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja. 
 



A tervezett módosítás során a beépítésre szánt terület nem növekszik, ezért a Tisztelt Képviselő-
testületnek erre vonatkozóan döntést nem kell hoznia. 
 
A tervezők a Korm. R. 7§ (7) bekezdés szerinti feljegyzést elkészítették, a feljegyzés az 
előterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint 
hozza meg. 
 

Bicske, 2022. október 6. 

          Bálint Istvánné 
polgármester 

 
  



1. melléklet a 148/2022. előterjesztéshez 
 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: településrendezési eszközök módosítása a bicskei 0105/33 és 0105/34, valamint a 
0113 és 0112 hrsz-ú ingatlanok területét érintően 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a településrendezési eszközöket módosítja a bicskei 0105/33 és 0105/34, valamint a 
bicskei 0113 és 0112 hrsz-ú ingatlanokat érintően, 

2. tekintettel arra, hogy a bicskei 0105/33 és a 0105/34 hrsz-ú ingatlanokat 11,5 MWA 
teljesítményű napelempark céljára kívánják hasznosítani, ezért az érintett ingatlanok 
egy részét különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítás céljára 
szolgáló területre változtatja, 

3. a bicskei 0113 és a 0112 hrsz-ú ingatlanok területén megszünteti a véderdőt és közúti 
közlekedési területet jelöl ki, 

4. tekintettel arra, hogy a bicskei 0105/33 és 0105/34, valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú 
ingatlanok területét már korábban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 86/2022. 
(V.7.) határozatával, ezért e döntését fenntartja, a településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozó egyszerűsített egyeztetési eljárást megindítja. 

5. elfogadja a településtervezők által készített feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az 
alátámasztó javaslat tartalmáról. 

 
 
 
 
Határidő:  2022. október 20. 
Felelős: polgármester 



FELJEGYZÉS 

Bicske Város Képviselő-testülete részére 

Bicske 0105/33 és 0105/34, valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú területeket tervezési területet érintően 
a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosításához készülő megalapozó 

vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek meghatározásához 
 
Bicske Város Képviselő-testülete döntött a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi 
Építési Szabályzat módosításáról a település igazgatási területén a Bicske 0105/33 és 0105/34, valamint 
a 0113 és 0112 hrsz-ú területeket érintően. 
A tervezett módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Korm.R.) szerinti egyszerűsített eljárással történik. 

A Korm R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, kézikönyv és településképi rendelet 
készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének 

a) a készítés vagy módosítás tényét, 
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést, 
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és 
d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását 

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. 
 
A Korm.R. 7. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 
tartalmát a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározhatja. 
 
A Fehér Vártervező Kft településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőiként a tervezési területét 
érintő módosított tervdokumentáció megalapozó vizsgálatát a Korm R. 1. mellékletének, valamint az 
alátámasztó javaslatát a Korm R. 2. mellékletének figyelembe vételével az alábbiak szerint javasolom 
meghatározni. 
 
Megalapozó vizsgálat 

1. A tervezési területek településen belüli elhelyezkedése 
2. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése 
3. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat 
4. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata 
5. Közlekedési vizsgálat 
6. Közművesítési vizsgálat 

 
Alátámasztó javaslat 

1. A tervezett módosítási javaslat összefoglalója  
2. Közlekedési javaslat 
3. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása  

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést fogadja el. 
 
Székesfehérvár, 2022. augusztus 8.  . 
 

    
 Bodó Beáta       Ertl Antal 
 településtervező     településtervező 
 TT 07-0368      TT 07-0075 
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BICSKE 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERV 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 Bicske 0105/33 és 0105/34,  

valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú területeket érintően 
Napelempark létesítése céljából 

Véleményezési tervdokumentáció 
2022. augusztus 

 Felelős tervező: 
Bodó Beáta TT 07-0368 

             településtervező 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
Határozat a szerkezeti terv módosításáról 
Szerkezeti fedvényterv 
HÉSZ rendelet módosítás 
Szabályozási tervlap  fedvényei 
 
 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
 
ALÁÍRÓLAP: 
 
 

                             
Ertl Antal        
építész É 07-0075 
településtervező TT 07-0075 

Bodó Beáta         
településtervező TT 07-368 

Közlekedési munkarész:                        
Pálffy György 
Kamarai szám:Tkö 07-0808,07-50682 
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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 0105/33 és 0105/34, valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú 
ingatlanok 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 településszerkezeti terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. 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: 2022. 
Felelős: Bálint Istvánné polgármester 
 
 
 
 
 

Bálint Istvánné                     Fritz Gábor 
       Polgármester                            jegyző 
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1.
melléklet

Tervezési terület:

Feladat:

Lépték:

Megrendelő:Tervező:

Rajzszám:

Kelt:

Rajz címe:

Tervfajta:

Bodó Beáta
TT 07-0368
Ertl Antal
TT  07-0075

Bicske Város Önkormányzata

Az alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával, a földhivatalból beszerzett hiteles
ingatlan-nyilvántartási térkép alapján készült.

M= 1:10000 (A3)Tárgyalásos eljárás

Szerkezeti terv és HÉSZ, Szabályozási
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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. év 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  településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Fejér Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági 
Osztály, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Technológiai és Ipari 
Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági 
Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség 
Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter, Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia 
Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Fejér Megyei Önkormányzat 
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) 1. melléklete 4/15 jelű szabályozási tervlapja 
helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 4/15/M jelű szabályozási tervlap lép. 

2.§ A Rendelet kiegészül a 26/A §-al: 

26/A § Különlegesbeépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló 
terület 

(1) Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület, 
Kb-En-… jellel jelölt övezet, melybe a tervezett naperőműpark területe tartozik. 
(2) Az övezetben elhelyezhetők a terület rendeltetését szolgáló építmények. 
(3) Az övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség 2 % lehet, a megengedett legnagyobb 
építménymagasság 4 m.  
(4) A Kb-En-1 övezetben legfeljebb 50 MW csatlakozási teljesítményt el nem érő napelempark 
létesíthető. 
 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Bálint Istvánné             Fritz Gábor 
       Polgármester                           jegyző 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 
 
1. A tervezési területek településen belüli elhelyezkedése 
 
Magánberuházó a bicskei 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú jelenleg mezőgazdasági terület egy részén 11,5 
MW teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.  Az erőmű megvalósításához a 
településrendezési eszközökben különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területfelhasználás és övezeti kijelölés szükséges.  
 
A 0105/33 és 0105/34 ingatlanok tulajdonosai a telkek érintett részének megosztása után járulnak 
hozzá a napelempark létesítéséhez.  
 
A hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé az ingatlanok telekalakítását, mert 
jelenleg az ingatlanok a 0113 hrsz-ú, ingatlan-nyilvántartás szerint út területről közelíthetők meg, 
azonban ezt az ingatlant Bicske hatályos településrendezési eszközei véderdő területfelhasználásba és 
építési övezetbe sorolják. Szintén véderdő területfelhasználásba sorolt a 0114 hrsz-ú volt dögkút 
ingatlana. A dögkút már nem üzemel, ezért az önkormányzat döntése értelmében 0114 és 0113 hrsz-ú 
ingatlanokat is közúti közlekedési területbe kell átsorolni. 
 
A területen tervezett napelemes kiserőmű megvalósítása csak a településrendezési eszközök 
módosítását követően lehetséges. 
 
A tervezési terület Bicske külterületének keleti részén az 1. főúttól és a Budapest Hegyeshalom 
vasútvonaltól délre található. 
 

 
 

 

A tervezési terület a közigazgatási területen belül ….a belterület keleti oldalán 
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orto-fotó a tervezési területről (forrás e-kozmu) 

 
 
 
2. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése 
 
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 településszerkezeti fedvényterv készítésével, határozat módosítással változtat a hatályos 
településszerkezeti terven.  
A Helyi építési szabályzat rendelettel módosul, a tervezési területtel érintett 4/15 jelű tervlap helyébe a 
4/15/M tervlap lép. 
 
A szabályozási terv módosításánál a hatályos tervlapok jelmagyarázata nem változik. 
 
A terv az OTÉK 2012. augusztus 6-én hatályos állapota szerinti településrendezési követelmények és 
jelmagyarázat alapján készült. 
 
Az önkormányzat a ………./2022. (VIII.    .) számú határozatával döntött a tervezett változtatásról 
és az egyszerűsített eljárás megindításáról. 
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3. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat  
 
Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 
A tervezési terület közigazgatási területének keleti részén, az 1. főúttól délre található. A tervezett 
napelempark területe a korábbi vasúti pályanyomvonalán kialakult útról közelíthető meg, melyet a 
településrendezési eszközök erdő területbe sorolnak.  
 
 
Telekszerkezet 
Az érintett ingatlanok:  
hrsz adatok terület (m2) 
0105/33 szántó 45.8442 

0105/34 szántó 37.4632 
0112 kivett dögtér 1576 
0113 kivett saját használatú út 10.3760 
 
A mezőgazdasági területek és az út ingatlana nagy területű, a volt dögkút területe kisméretű. A 
mezőgazdasági ingatlanok a 0113 hrsz-ú önkormányzati útról megközelíthető, új útcsatlakozás 
kiépítése nem szükséges a telekalakítást követően sem. 
 
 
Tulajdonviszonyok 
Az érintett szántók magántulajdonban vannak, a 0112 és 0113 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati 
tulajdonúak.  
 
Beépítettség vizsgálat 
A tervezési terület ingatlanai beépítetlenek. 

 
ingatlan-nyilvántartási alaptérkép kivágata  
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Településszerkezeti terv 
 
A hatályos településszerkezeti terven a 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági, a 0112 
és 0113 hrsz-ú ingatlanok véderdő területfelhasználásba soroltak. A tervezési területen áthalad a 132 és 
400 kV-os elektromos vezeték, egyéb korlátozásokkal a terület nem érintett. 
 
A településszerkezeti terv tartalmazza a déli elkerülő út és a 8101. jelű út nyomvonalának áthelyezését 
nyomvonalkijelöléssel a tervezési területet is érintően, valamint a 8126-8101.j. utakat összekötő új 
útszakaszt 
 

 
Hatályos településszerkezeti terv kivágata 

 
Szabályozási terv: 
 
A hatályos a 4/15 jelű szabályozási terv szerint a tervezési terület Má-1 és Ev övezetbe sorolt. 
A szabályozási terv is tartalmazza a déli elkerülő út és a 8101 jelű út nyomvonalának áthelyezését 
nyomvonalkijelöléssel a tervezési területet is érintően. 

 
hatályos 4/15 jelű szabályozási tervlap kivágata 
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A szabályozási tervlap a 132 kV-os nagyfeszültségű elektromos hálózatok nyomvonalát és 
védőtávolságát, a déli elkerülő út és a 8101. jelű út nyomvonalának áthelyezését 
nyomvonalkijelöléssel, valamint a 8126-8101.j. utakat összekötő új útszakasz nyomvonalának jelölését 
tartalmazza. 
 
A hatályos HÉSZ a különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 
szolgáló területre vonatkozó előírásokat nem tartalmaz. 
 
A tervezett változtatás beépítésre nem szánt területen történik.  

A módosítással érintett terület nem érinti az országos ökológiai hálózatot,  Natura 2000 védettségű 
területet, természeti területet, helyi természetvédelmi területet és más botanikai értéket. 

 

 

Természeti területek érintettsége forrás: okir.hu 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a tervezési terület az országos 
tájképvédelmi területtel sem érintett. 
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Biológiai aktivitás érték számítás 

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

 

4. Épített környezet és építészeti örökség vizsgálata 

Örökségvédelem 
 
  
 

 
kivonat az ERD-ből 

 
Bicske örökségvédelmi hatástanulmánya 2020-ban a településrendezési eszközök felülvizsgálatához 
elkészült. A hatástanulmány alapján a tervezési terület más nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve 
helyi védett építészeti értékeket nem érint. 
 
 



Bicske  településrendezési eszközök módosítása 

13 
 

5. Közlekedési vizsgálat 

A tervezett napelempark területe és a  környező mezőgazdasági területek is a 0113 hrsz-ú útról 
közelíthetők meg. A 0113 hrsz-ú út jogi határán belül a terület nagyobb része erdősült, ténylegesen 
közlekedni  és az ingatlanokat megközelíteni a mintegy 4 m széles földúton lehet.  
A módosítás során a 0113 és 0112 hrsz-ő ingatlanokat közlekedési területbe kell sorolni annak 
érdekében, hogy a telekalakítások jogszabályi előírásai és az ingatlanok megközelítése a jövőben is 
biztosított legyen. A tervezési területtől északra húzódik a Budapest – Hegyeshalom vasúti pálya, 
melytől a 0113 hrsz-ú ingatlan  25-80 m széles fásított területe választja el a tervezett napelemparkot. 
A déli elkerülő út és a 8101. jelű út nyomvonalának áthelyezését nyomvonalkijelöléssel, valamint a 
8126-8101.j. utakat összekötő új útszakasz nyomvonalának jelölését is tartalmazzák a 
településrendezési eszközök. 
A tervezett új utak pontos helye és szabályozási szélessége jelenleg nem ismert 
 
 
 
 
6. Közművesítési vizsgálat: 
 
A tervezési terület közművesítés nélküli. A területen nagyfeszültségű elektromos vezeték halad át, 
melynek nyomvonalát a tervezett napelempark figyelembe veszi. 
 
A tervezett módosítás a fő közműhálózatot nem érinti. 
 

 
közmű térkép kivágata (forrás: e-kozmu.hu) 

 
 

Hírközlés:  
A tervezési terület hírközlési hálózattal és építményekkel nem érintett. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 
1. A tervezett módosítási javaslat összefoglalója: 
 
Településszerkezeti terv: 
 
A 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú mezőgazdasági terület egyrésze különleges beépítésre nem szánt 
megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területfelhasználású lesz. A 0112 és 0113 
hrsz-ú ingatlanok véderdő helyett közúti közlekedési területbe kerülnek. 
A településszerkezeti terv egyebekben nem változik. 
 
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 
 
A 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú ingatlanok tervezett napelemparkkal érintett területrészén különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezetet kell kijelölni. 
A 0113 és 0114 hrsz-ú ingatlanok területét közúti közlekedési területbe kell sorolni. 
A HÉSZ előírásai kiegészülnek a különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület beépítési előírásaival. 
 

2. Közlekedési javaslat  
 
A tervezett módosítás a településszerkezeti tervben szereplő közúti közlekedési hálózatot közlekedési 
terület kijelöléssel érinti.  közlekedési hálózat nem változik. A tervezési terület mezőgazdasági 
ingatlanai a 0113 hrsz-ú útról közelíthetők meg.  
 
A településszerkezeti terv tartalmazza a déli elkerülő út és a 8101. jelű összekötő út nyomvonalának 
áthelyezését nyomvonal-kijelöléssel a tervezési területet is érintően.  
A módosítás során közlekedési terület kijelölés is történik. A 0113 hrsz-ú ingatlan közúti közlekedési 
területbe sorolása megteremti annak lehetőségét is, hogy a tervezett 8101. jelű Biatorbágy - Tatabánya 
összekötő út ezen a területen haladjon. Jelen tervezési feladat nem vonatkozik a déli elkerülő út és az 
összekötő út nyomvonalának meghatározására, ezért a településszerkezeti és szabályozási terven is a 
javasolt nyomvonal változatlanul marad. 
 
3. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 
 

Fejér Megye Területrendezési Tervével való összefüggések vizsgálata 
Fejér megye Területrendezési tervét a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a megyei 
önkormányzat.  
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Fejér megye szerkezeti tervének kivágata 
A megye szerkezeti terve szerint Bicske 
települési térséggel, erdőgazdasági, 
mezőgazdasági, sajátos területfelhasználású és 
vízgazdálkodási térséggel érintett. 
 
A tervezett módosítás mezőgazdasági térségen 
belül található. 
 

 
Térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások  
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban MATrT) szerint a következők: 
 
11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 
 a)  az 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; 
 b)  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 
 c)  a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület,, továbbá különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel 
egyeztetve kell pontosítani; 
 d)  a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 
 e)  a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 
különleges – ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, 
nemzetbiztonsági célú területet –, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület, 
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági 
terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari gazdasági, 
egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni. 
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A kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások és a megfelelőség igazolása 
kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriák 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

Erdőgazdálkodási térség  

Területe a FmTrT-ben: 
1762,82 ha 

MATrTR 11. § a)  az 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; 

A területfelhasználási 
kategóriát nem érinti a 
módosítás 

 

   

Mezőgazdálkodási térség  

Területe a FM TrT-ben: 

4249,79 ha 

MATrT 11. § b) a mezőgazdasági térség 
területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, 
a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület építési övezet 
nem jelölhető ki; 

A területfelhasználási 
kategóriát érinti a 
módosítás 
A megfelelés igazolására 
külön tervlap készült. 

   

Sajátos területfelhasználású térség 

Területe a FM TrT-ben:  

183,12 ha 

MATrT 11. § e)  a sajátos 
területfelhasználású térség területét a terület 
tervezett felhasználásának megfelelően 
különleges – ideértve a beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, 
nemzetbiztonsági célú területet –, közúti 
közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú 
erdőterület, rekreációs célú erdőterület, 
egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági 
terület, általános mezőgazdasági terület, 
tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari 
gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános 
gazdasági, intézményi vegyes területbe kell 
sorolni. 

A területfelhasználási 
kategóriát nem érinti a 
módosítás 
 

   

Települési térség  

Területe a FM TrT-ben:  

1404,48 ha 

MATrT 11. § d)  a települési térség területén 
bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 

A települési térségen 
belüli változtatás, 
megfelel az 
előírásoknak. 

   

Vízgazdálkodási térség  

Területe a FM TrT-ben:  

52,05 ha 

MATrT 11. § c)  a vízgazdálkodási térség 
területét – e törvény hatálybalépését 
megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – 
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület, természetközeli 
terület, zöldterület,, továbbá különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú terület vagy 
honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell 
sorolni, és a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani;  

A területfelhasználási 
kategóriát nem érinti a 
módosítás 
 

 
Új beépítésre szánt terület kijelölés: 
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MATrT 12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 

tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
 a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
 b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 
 c)  új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 
barnamezős terület. 

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) 
pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

 (3)  Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 
lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi 
célú erdőterületet – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet 
vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell kijelölni 

 
A megfelelés igazolása: 
A TSZT módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. 
 

Műszaki infrastruktúra hálózatok 
 

MATrT 14. § (1) Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. 
melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/1–4/6. melléklet 
tartalmazza. 

 (2) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása a 4/1. és a 2. 
melléklet tartalmát nem érinti. 

 (3) Az 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek elhelyezkedését a 2. 
melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 4/7. melléklet 
tartalmazza. 

 (4) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, továbbá a nemzetközi és hazai 
szénhidrogénszállító-vezetékek térbeli rendjét a 2. melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések felsorolását pedig a 4/8. és a 4/9. melléklet tartalmazza. 

 (5) Az országos vízi létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a 4/10. 
melléklet tartalmazza. 

 (6) Az országos hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását 
pedig a 4/11. melléklet tartalmazza. 

 (7) Az országos kerékpárút-törzshálózat számozásának turisztikai célból való megváltoztatása a 4/5. 
és a 2. melléklet tartalmát nem érinti. 

 
15. §  

(2)  A településrendezési tervben 
 a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli 
rend figyelembevételével kell meghatározni, 
 b)  az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési terv 
egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az 
adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett 
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szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve 
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli 
rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 
 (3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 
biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 
 
A Műszaki infrastruktúra hálózatok: 
 
Gyorsforgalmi utak 
  Meglévő szakasz Tervezett szakasz 

1. M1: 
Budapest - Győr - Hegyeshalom 
- (Ausztria) 

 

2. M100:  Bicske térsége (M1) - Kesztölc (M10) 

 
Meglevő főút 

1. 1. sz. főút: Budapest - Tatabánya - Tata - Komárom - Győr - Mosonmagyaróvár - 
Hegyeshalom - (Ausztria) 

Tervezett főút 

1. 100. sz. főút: Bicske térsége (M1) - Százhalombatta - Újhartyán (M5) 

Térségi szerepű összekötő utak 
8119. j. Velence - Csákvár - Tata mellékút, 
811-es út 
Bicske (8126-8101.j. utakat összekötő új útszakasz), 
Óbarok-Bicske-Mány, 
 
Egyéb mellékút (tervezett) 
Gyúró - Bicske (M1), 
 

Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 
1. Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] - Hegyeshalom - (Ausztria), 
  

Térségi kerékpárútvonalak 

Zirc - Bodajk - Söréd - Csákvár - Vértesboglár - Alcsútdoboz, 
Felcsút - Bicske - Zsámbék, 
Biatorbágy (Pest megye) - Mány - Tata, 
Szárliget - Óbarok - Tarján. 
 
5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű tervezett erőművek 
 
 A B B 
 Engedélyes neve Telephelye Erőmű teljesítménye 

3.* ABO WIND HUNGARY Kft 2060 Bicske, külterület 
hrsz:0105/33, 0105/34 

11,5 

*beillesztve Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda FE/00804-17/2022. számú 
területrendezési hatósági engedélyével 
 

Térségi ellátást biztosító 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték meglévő elemei 
24 Martonvásár - Bicske 
Bicske - Perkáta - Dunaújváros 
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Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózati távvezeték elemei 
(Tatabánya) - Bicske 
Bicske - (Annavölgy) - (Esztergom) 
Bicske - (Budapest II.) 
 
Térségi hulladékkezelő 

Bicske térségi hulladékkezelő 
 
Megfelelőség igazolása:  
Fejér Megye területrendezési terve Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda FE/00804-
17/2022. számú területrendezési hatósági engedélye szerint tartalmazza a tervezett erőmű 
megnevezését. 
 
 
Országos övezetek lehatárolása  

 
1. Azon országos övezetek, melynek lehatárolása és az övezeti szabályok a MATrT-ben megállapításra 
kerültek: 
Országos övezet kivágata FmTrT-ben az övezetre vonatkozó szabályok MATrT 

szerint 

 

 
 

Ökológiai hálózat magterületének 
övezete 
MATrT 25. §-a szerint: 
(1)  Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem károsítja 
 (2) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 
 a) a települési területet az ökológiai hálózat 
magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója körülzárja, továbbá 
 b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
 (3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén beépítésre szánt 
terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
 (4) Az ökológiai hálózat magterületének 
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övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
 (5) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű 
bányatelek nem létesíthető, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan 
nem bővíthető. 

 (6) Az ökológiai hálózat magterületének 
övezetében az erőművek közül csak háztartási 
méretű kiserőmű létesíthető épületen 
elhelyezve. 

A tervezett módosítás nem érinti az 
övezet területét. 
 

  
 

 
 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete MATrT 26. §-a szerint 

(1)  Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem károsítja. 

 (2) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

 a) a települési területet az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó körülzárja, továbbá 

 b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
 (3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek 

együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
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 (4)  Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

 (5) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan 
nem bővíthető. 

 (6)  Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében az erőművek közül 
csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, 
épületen elhelyezve. 

A tervezett módosítás nem érinti az 
övezet területét. 
 

  

 

 
 

Ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 
MATrT 27. §-a szerint 

(1)  Az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete, ökológiai 
folyosója és pufferterülete övezetek 
természetes és természetközeli élőhelyeit és 
azok kapcsolatait nem károsítja. 

 (2)  Az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott 
feltétel kivételével – a településrendezési terv 
beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

 (3) Az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg, 
beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételektől függetlenül is 
kijelölhető. 

 (4) Az ökológiai hálózat pufferterületének 
övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
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bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely 
nem létesíthető. 

A tervezett módosítás nem érinti az 
övezet területét. 
 

  

 

 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 
MATrT 28. §-a szerint 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, 
ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető 
ki. 

 (2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

 (3)  A kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében az erőművek közül csak háztartási 
méretű kiserőmű létesíthető, épületen 
elhelyezve. 

A tervezési terület nem érinti az övezet 
területét. 
 

  
 Erdők övezete MATrT 29-30/A. §-a 

szerint 
29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket 

az adott településnek a településrendezési 
tervében legalább 95%-ban erdőterület 
övezetbe kell sorolnia. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre 
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, továbbá 
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
által kijelölt települési térség területein lévő 
erdők övezetének területét a számításnál 
figyelmen kívül kell hagyni. 

30.§ Az erdők övezetében külfejtéses 
művelésű bányatelket megállapítani és 
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bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

30/A.§ Az erdők övezetében az erőművek 
közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető, épületen elhelyezve. 

A tervezett módosítás nem érinti az 
övezet területét. 

 
 

 
 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete MATrT 
31. §-a szerint 

(1)  A világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezetét a 
településrendezési tervben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 (2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezetén: 

 a) a területfelhasználás módjának és 
mértékének összhangban kell lennie a 
világörökségről szóló törvényben, valamint a 
világörökségi kezelési tervben meghatározott 
célokkal, 

 b) új külfejtéses művelésű bányatelek, 
célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek területe 
horizontálisan nem bővíthető; a felszíni 
tájsebeket rendezni kell, 
 c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 
erőműveket a kulturális és természeti örökség 
értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve 
és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően 
kell elhelyezni. 
Az övezet Bicske közigazgatási területét 
nem érinti. 
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Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 
MATrT 32. §-a szerint 

(1)  A honvédelmi és katonai célú terület 
övezetét a településrendezési tervben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

 (2)  Az övezet (1) bekezdés alapján 
lehatárolt területét a településrendezési tervben 

 a)  a b) pontban megfogalmazottak 
kivételével – minden területfelhasználási 
kategóriában – beépítésre szánt vagy beépítésre 
nem szánt különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló építési 
övezetbe vagy övezetbe kell sorolni; 

 b)  a zárt bekerített objektumok kivételével 
honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell 
sorolni, ha az adott terület az erdők övezete 
által is érintett. 
 (3)  A (2) bekezdésben foglalt építési övezet, 
övezet módosítása csak a honvédelemért 
felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges. 
Az övezet Bicske közigazgatási területét 
érinti. 
A különleges honvédelmi 
területfelhasználások kijelölése a 
felülvizsgálati tervben történik. Az előzetes 
adatszolgáltatás szerint a tervezési terület 
honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági 
területtel nem érintett. 

  
 
2. Azon országos övezetek, melynek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért 
felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
A 9/2019. (VI.14.) MvM  rendelet  2019. június 22-én lépett hatályba. 
 
Országos övezet kivágata FmTrT szerint  

övezeti szabályok miniszteri rendeletben 
meghatározottak 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete az 
MvM rendelet szerint: 

2. § (1) A településrendezési eszközök készítése 
során a mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében 
új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 
A tervezett módosítás érinti az övezet 

területét. 
 

  
 

 
 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete az 
MvM rendelet szerint: 
 

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése 
során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 
 

A tervezett módosítás nem érinti az övezet 
területét. 
 

  
 Tájképvédelmi terület övezete az MvM 

rendelet szerint: 
 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére 
a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 
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biztosítása érdekében – a településkép védelméről 
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 
– meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: 
településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a 
közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

A tervezett módosítás nem érinti az övezet 
területét. 

  
 

 
 

Vízminőség-védelmi terület övezete az MvM 
rendelet szerint: 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek 
övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

A FmTrT vízminőség-védelmi területre 
vonatkozó megyei rendelkezések: 

7. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetének 
területét érintően a 
településrendezési eszközök készítésénél külön ki kell 
térni a vízminőség-védelmi szempontok fokozott 
érvényesítésére. 

(2) Az övezet területén tisztítatlan, vagy 
tisztított szennyvíz sem helyezhető el. 
Gondoskodni kell a szennyvizek 
eltávolításáról, illetve kivezetéséről az 
övezetből. 
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(3) Az övezet területére kívülről - regionális 
szennyvízgyűjtő- és -tisztító rendszerre 
szennyvízcsatorna-hálózaton történő 
csatlakozás kivételével - a szennyvíz 
bevezetése tilos. 

A vízminőségvédelmi területek kijelölése az érintett 
államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a 
településszerkezeti tervben történik. A tervezett 
módosítás nem érinti az övezet területét. 

  

 

Nagyvízi meder övezete 
6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre 

szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a 

településrendezési eszközökben, a jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési 
szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási 
szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet 
folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén 
a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni. 
 
Az övezet Bicske területét nem érinti. 

  
 VTT-tározók övezete 

7. § A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 
Az övezet Bicske területét nem érinti. 
 
Fejér megye esetében a VTT-tározók övezete 
nem releváns. 
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A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint a megyei övezetre vonatkozó előírások 
 
FmTrT szerint az övezet lehatárolása  MvM rendelet előírásai 

 
 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon 

övezetét a településrendezési eszközökben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet 
vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
Bicske területét az övezet nem érinti. 
 
Az övezet Bicske közigazgatási területét 
nem érinti. 

  

 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület 
övezetében új beépítésre szánt terület csak 
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a 
rendszeresen belvízjárta terület övezet 
területén az (1) bekezdésben foglalt 
előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 

a) a településrendezési eszközökben a 
természetvédelmi szempontokkal 
összhangban kell szabályozni a régészeti 
lelőhelyek leletmentését és bemutatását 
lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust 
szolgáló esőbeálló jellegű építmény, továbbá 
a legkevesebb 5 ha területű rét vagy legelő 
művelésű ágú telken a legeltetést biztosító, 
állatállomány szállásául szolgáló 
hagyományos istállóépület, valamint a 
strand működtetéséhez szükséges építmény 
elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a 
helyi építési szabályzatnak megfelelően, a 
vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 
építhető vagy bővíthető; 
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c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő 
állomás, hulladékkezelő létesítmény, 
valamint szennyvízürítő nem létesíthető. 

Az övezet Bicske közigazgatási 
területét nem érinti. 
 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület 

övezetében a földtani veszélyforrással 
érintett terület kiterjedését a 
településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új 
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a 
bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatal 
hozzájárulásával kell meghatározni. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a földtani 
veszélyforrás terület övezet területén, az 
(1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl, le kell 
határolni az övezetbe tartozó azon 
területeket, amelyekre vonatkozóan új 
beépítésre szánt terület tényleges 
igénybevétele előtt a felszíni vizek és 
belvizek szakszerű elvezetését biztosító 
tervet kell készíteni. 
Az övezet Bicske közigazgatási területét 
érinti. Az érintett államigazgatási szerv 
adatszolgáltatása alapján az övezet nem 
érinti a tervezési területet. 
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Fejér Megye Területrendezési tervében az egyedileg meghatározott megyei övezetek a 
következők: 
FmTrT szerint az övezet lehatárolása  Fm-i önk. rendelet előírásai 

 

Felzárkóztatandó belső periféria 
övezet 
 
8. § (1) A felzárkóztatandó belső periféria 
övezetbe tartozó települések 
településfejlesztési koncepcióinak, 
integrált településfejlesztési stratégiáinak 
készítése, módosítása során azokat a 
megyei önkormányzattal és az övezethez 
tartozó valamennyi településsel is 
egyeztetni kell. 
 
Az övezet Bicske közigazgatási 
területét nem érinti. 
 

  

 

Turizmus szempontjából kiemelt, 
fejlesztendő övezet 
9. § (1) A Vértesi Natúrpark településein a 
településfejlesztési koncepciókat, az 
integrált településfejlesztési stratégiákat és 
a településrendezési eszközöket a 
natúrpark létrehozási céljainak 
megfelelően kell kidolgozni. Az azokban 
megfogalmazott előírásoknak támogatnia 
kell a natúrpark alapító (felterjesztési) 
dokumentumában szereplő célkitűzéseket, 
továbbá biztosítania kell a natúrpark 
természeti és kulturális, valamint táj- és 
településképi értékeinek védelmét. 

(2) A turisztikai térségek fejlesztésének 
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. 
törvény rendelkezéseivel összhangban álló 
Pannónia Szíve turizmusfejlesztési 
koncepció program által érintett 
települések településfejlesztési koncepcióit 
és az integrált településfejlesztési 
stratégiáit a turisztikai régió 
turizmusfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott céloknak megfelelően kell 
kidolgozni. A Pannónia Szíve program 
desztinációs elvben gondolkodva alkot egy 
olyan, számos települést magába foglaló 
térséget, ahol a fejlesztési elképzeléseket 
nemcsak a turizmus, hanem számos egyéb 
területen is össze kell hangolni. 

A tervezett módosítás nem 
ellentétes az övezeti előírásokkal. 
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Megyei jogú városok vonzáskörzete 
gazdaságfejlesztési övezet 
10. § (1) A megyei jogú városok 
vonzáskörzete gazdaságfejlesztési 
övezetbe tartozó települések 
településfejlesztési koncepcióinak, 
integrált településfejlesztési stratégiáinak, 
valamint településszerkezeti terveinek 
készítése, módosítása során azokat a 
megyei önkormányzattal és az érintett 
megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozó 
valamennyi településsel is egyeztetni kell. 
(2) Az érintett megyei jogú város 
vonzáskörzetébe tartozó települések 
esetében közös, társulásban elkészített 
településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia, valamint 
településszerkezeti terv kidolgozása 
javasolt. 
(2) A tervdokumentumokban különösen az 
alábbi térségi jelentőségű tartalmi 
elemeket kell összehangolni, a térségi 
szinten rendelkezésre álló humán, 
gazdasági és természeti erőforrások 
együttes vizsgálata alapján: 
a) a közlekedési hálózat elemeit, 
b) a több település ellátását szolgáló 
közműhálózati elemek helyét, 
nyomvonalát, 
c) a kereskedelmi gazdasági területek, ipari 
gazdasági területek, ipari parkok, 
innovációs, logisztikai területek helyét és 
méretét, 
d) az érintett térségben rendelkezésre álló 
munkaerőhelyzet igényeit, 
e) a rendelkezésre álló szabad 
„barnamezős” területeket, figyelemmel a 
kialakult hagyományos, értékes 
településszerkezetekre, és a táj 
terhelhetőségére. 
Az övezet Bicske közigazgatási 
területét nem érinti. 
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Borvidéki és kertgazdálkodási 
fejlesztési övezet  
 
11. § (1) A Borvidéki és kertgazdálkodási 
fejlesztési övezetbe tartozó települések 
borszőlő termőhelyi kataszteri I. és II. 
osztályú területeire, valamint a volt 
zártkerti (kertes mezőgazdasági) területeire 
a településrendezési eszközöket olyan 
tartalommal kell kidolgozni, amely a 
szőlő- és borgazdálkodást és 
gyümölcstermesztést segíti és ösztönzi, 
továbbá ezen területek beépíthetőségét 
csak az előbbi célok érdekében teszi 
lehetővé. Kerülni kell a beépítésre szánt 
területek és a mezőgazdasági 
birtokközpontok kijelölését, kivéve, ha a 
birtokközpont szőlészetiborászati, 
kertgazdasági funkciót, illetve ehhez 
kapcsolódó lakó, szállás és vendéglátó 
funkciót szolgál. 

(2) Az övezetbe tartozó mezőgazdasági 
területeken, övezetekben - birtokközpont 
telkét kivéve - a telkek beépíthetősége 
maximum 5% lehet. 

(3) A korábbi zártkertek területe a 
település településszerkezeti tervében 
beépítésre szánt területté csak akkor 
minősíthető, ha az nem tartozik borszőlő 
termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú 
területhez, valamint az országos ökológiai 
hálózat magterületéhez és ökológiai 
folyosó területéhez, továbbá, ha a 
következő feltételek együttesen 
teljesülnek: 

a) az érintett terület a település 
belterületével, vagy beépítésre szánt 
területével határos, 
b) a tervezett területhasználathoz tartozó, 
jogszabályban szabályozott és a helyi 
sajátosságoknak is megfelelő 
telekstruktúra, telekméret és 
telekgeometria kialakítása biztosítható, 
vagy erre vonatkozóan a települési 
önkormányzat a településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal 
megkötötte, 
c) a tervezett funkció (lakó, üdülő, 
gazdasági, stb.) működéséhez szükséges - 
a megközelítést és a közművek 
elhelyezését egyaránt lehetővé tevő - 
közterületek biztosítottak, vagy erre 
vonatkozóan a települési önkormányzat a 
településrendezési szerződéseket az érintett 
tulajdonosokkal megkötötte, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük 
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lehetősége és feltételei biztosítottak és erre 
vonatkozóan a települési önkormányzat a 
településrendezési szerződéseket az érintett 
tulajdonosokkal megkötötte vagy döntést 
hozott a költségek vállalásáról. 
(4) A volt zártkertek, hagyományos 
szőlőhegyek sajátos településképi és 
tájképi értékeit a településképi arculati 
kézikönyvekben és a településképi 
rendeletekben figyelembe kell venni. 
 
A tervezett módosítás nem ellentétes az 
övezeti előírásokkal.  

  

 

Kulturális örökségi-történeti 
fejlesztési övezet 
 
12. § (1) Kulturális örökségi-történeti 
fejlesztési övezetbe tartozó települések 
településfejlesztési koncepcióit és az 
integrált településfejlesztési stratégiáit, 
valamint településrendezési eszközeit a 
település jellemző kulturális örökségének 
megőrzésére és fejlesztésére tekintettel, a 
turisztikai értékek, vonzerők 
bemutathatóságát is figyelembe véve kell 
kidolgozni. 
(2) A településképi rendeletekben ki kell 
jelölni azoknak a településképvédelmi 
szempontból meghatározó területeknek a 
határát, amelyek a védendő örökségi és 
történeti objektumokat és 
területegységeket, valamint ezek 
környezetét, védőövezetét foglalják 
magukban. 
A tervezett módosítás nem ellentétes az 
övezeti előírásokkal.  
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Majorsági térség övezete 

13.§ (1) Majorsági térség övezetbe tartozó 
települések mezőgazdasági területein és 
mezőgazdasági üzemi különleges 
területein a településrendezési 
eszközökben olyan tartalommal kell 
kidolgozni, amely a termőföldvédelem, 
környezetvédelem, valamint az épített 
örökségi és táji értékek figyelembevétele 
mellett segíti és ösztönzi - különösen a 
mezőgazdasági funkcióhoz, 
tevékenységekhez kapcsolódó - 
fejlesztéseket és beépítéseket. 
(2) A meglévő majorsági területek 
(mezőgazdasági üzemi különleges 
területek, „majorok”, „puszták”) 
figyelembevételével, és lehetőség szerinti 
felhasználásával kell meghatározni 
mezőgazdasági birtokközpontok 
létesítésének, valamint beépítésének 
speciális, helyi adottságokat és igényeket 
figyelembe vevő szabályait. 
Az övezet Bicske területét nem érinti. 

  

 

Karsztvízszint emelkedésével érintett 
területek övezete 
14. § (1) Az érintett települések 
településrendezési eszközeiben vízügyi 
adatszolgáltatás, szakvélemény alapján kell 
meghatározni a biztonságos, vízkárral nem 
veszélyeztetett, továbbá a karsztvizek 
tisztaságának megőrzését is biztosító 
területhasználatokat, le kell határolni a 
veszélyeztetett területrészeket, valamint ki 
kell dolgozni azok használati, építési 
szabályait. 

(2) A fentiek figyelembevételével el kell 
készíteni a települési vízgyűjtőkre is 
kitekintő csapadék- és karsztvíz elvezetési, 
hasznosítási tervet. 
Az övezet Bicske közigazgatási területét nem 
érinti. 
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Naperőmű létesítése céljából 
korlátozottan igénybe vehető terület 
övezete 
15. § (1) A településrendezési eszközöket 
úgy kell kidolgozni, elkészíteni, hogy a 
naperőmű létesítés céljából korlátozottan 
igénybe vehető terület övezet területét 
érintően - a háztartási méretű kiserőművek 
kivételével - naperőmű ne legyen 
létesíthető. 
(2) A településképi arculati 
kézikönyvekben és a településképi 
rendeletekben figyelembe kell venni a 
naperőmű létesítés céljából korlátozottan 
igénybe vehető területeket. 
A tervezési terület nem érinti az övezet 
területét. 

 
 
Összességében megállapítható, hogy a tervezett változtatás a magasabbszintű területrendezési 
tervekkel nem ellentétes, a FmTrT előírásainak megfelel.  

 
 
Székesfehérvár, 2022. augusztus 
 

       
       Bodó Beáta 
              településtervező 



Tájékoztató a környezeti hatások elemzése Bicske településrendezési eszközök 
módosítása során a várható környezeti hatások jelentőségének eseti 

meghatározásához 
 
 
A Bicske 0105/33 és 0105/34, valamint a 0113 és 0112 hrsz-ú területeket érintően a területen 
tervezett napelempark megvalósítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök 
módosítása szükséges. 
 
Bicske Város Képviselő-testülete …/2022. (VIII.  .) határozatával döntött a tervezett 
módosításról.   
 
A tervezett módosítási javaslat összefoglalója 
 

hatályos településszerkezeti terv módosított településszerkezeti terv 

 
hatályos szabályozási terv módosított szabályozási terv 

 
 
Magánberuházó a bicskei 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú jelenleg mezőgazdasági terület egy részén 
11,5 MW teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi.  Az erőmű megvalósításához a 
településrendezési eszközökben különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területfelhasználás és övezeti kijelölés szükséges.  
 
A 0105/33 és 0105/34 ingatlanok tulajdonosai a telkek érintett részének megosztása után 
járulnak hozzá a napelempark létesítéséhez.  
 
A hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé az ingatlanok telekalakítását, mert 
jelenleg az ingatlanok a 0113 hrsz-ú, ingatlan-nyilvántartás szerint út területről közelíthetők 
meg, azonban ezt az ingatlant Bicske hatályos településrendezési eszközei véderdő 



területfelhasználásba és építési övezetbe sorolják. Szintén véderdő területfelhasználásba sorolt 
a 0114 hrsz-ú volt dögkút ingatlana. A dögkút már nem üzemel, ezért az önkormányzat döntése 
értelmében 0114 és 0113 hrsz-ú ingatlanokat is közúti közlekedési területbe kell átsorolni. 
 
Annak érdekében, hogy a telekmegosztás és a tervezett napelempark megvalósítható legyen, az 
alábbi változtatásokra van szükség: 

1. Településszerkezeti terv módosítása: különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területfelhasználás kijelölés, véderdő 
helyett közúti közlekedési terület kijelölés 

2. Szabályozási terv:  
- a 0105/33 és 0105/34 hrsz-ú ingatlanok tervezett napelemparkkal érintett 

területrészén különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló övezetet kell kijelölni. 

- a 0113 és 0114 hrsz-ú ingatlanok területét közúti közlekedési területbe kell sorolni. 
- a HÉSZ előírásait ki kell egészíteni a különleges beépítésre nem szánt megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület beépítési előírásaival. 
 

A módosítás során új Kb- En övezet kijelölés történik. 
Az övezetben terület rendeltetését szolgáló építmények helyezhetők el, a megengedett 
legnagyobb beépítettség 2 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,0 m. Az 
övezetben legfeljebb 50 MW csatlakozási teljesítményt el nem érő napelempark létesíthető. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 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. A környezeti vizsgálati eljárásban történő környezeti értékelés készítését az 
önkormányzat, mint a terv kidolgozója előzetesen szükségesnek.  
 
A tervezett 11,5 MW teljesítményű napelemparknak Fejér Megye Területrendezési tervébe 
történő beillesztésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda FE/00804-
17/2022. számú határozatával engedélyt adott. 
A térségi területfelhasználási engedélyben rögzítette a környezetvédelmi és természetvédelmi, 
tájvédelmi hatóság, hogy a tervezett napelempark létesítéséhez a vonatkozó jogszabályok 
értelmében előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A területi hatásvizsgálati 
dokumentációban ismertetett hatásterületi lehatárolással és a várható környezeti hatásokkal, 
illetve azok értékelésével a hatóság egyetértett. 
 
A fenti tájékoztatás mellett kérem véleményüket a tekintetben, hogy a módosítás következtében 
a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás. 

 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének 
meghatározásához az alábbiakat kell figyelem venni.  
 
A tervezett módosítás egy tervezési területet érint. 
A változtatás külterületen, mezőgazdasági térségen belül történik.  
Új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. 

 
A tervezett változtatások következtében lehetővé váló tevékenységek nem befolyásolnak más 
tervet vagy nincsenek 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 változtatások környezeti hatása elenyésző 
 
b) a tervmódosítás célja a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása annak 
érdekében, hogy a területfelhasználás különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területre módosuljon, a területen az építési 
előírások változzanak annak érdekében, hogy a tervezett napelemparkos kiserőmű 
megvalósítható legyen.  
 
c)  a módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentőségéről elmondható, hogy a 
beépítésre szánt terület nagysága nem változik.  A fő műszaki infrastruktúra hálózat nem 
változik, a területek közművesítése megoldott. 
 
d) a várható környezeti hatások 
 
-  időtartama a terv időtávlatában véglegesnek mondhatóak, azok nem adódnak össze és 

nem erősíthetik egymást.  
- 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 elenyészően kis részét 
érintik a módosítások. 

- a tervezéssel érintett ingatlanok nem érintettek ivóvízbázis hidrogeológiai 
védőövezetével, Natura 2000 területtel. Bicskén önkormányzati rendelettel 
megállapított helyi természetvédelmi terület nincs, a településrendezési eszközökben 
erre vonatkozó javaslat található. 

 
Székesfehérvár, 2022. augusztus 8. 
 

         
         Bodó Beáta 
                             településtervező 
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