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1. ELŐZMÉNYEK 
 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2021. (VII. 20.) határozatában 
a Vértesboglár 041/18 hrsz.-ú ingatlant a tulajdonos által kérelmezett és előterjesztett 
beruházás megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

Vértesboglár Község Polgármestere a 70/2021. (VIII.23.) önkormányzati határozatában a 
041/18 hrsz.-ú ingatlan fejlesztése érdekében a község településrendezési eszközeinek 
módosításáról is döntött. A 041/18 hrsz.-ú ingatlan esetében a Kkr jelű rekreációs, szabadidő 
funkciójú terület maximális beépíthetőségének módosítását határozta el, a maximális 
beépítettség mértékének jelenleg hatályos 2%-ról 10%-ra történő emelését. 

Vértesboglár Község hatályos településrendezési eszközei (továbbiakban: TRE), a 
Településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező 
szabályozási terv még nem a 314/20212. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott 
tartalommal kerültek kidolgozásra, ezért módosításuk a vonatkozó jogszabályok szerint az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: OTÉK2012) 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a hatályos TRE megalapozó 
vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati munkarészei csak a módosításokra vonatkozóan, 
a tervezési feladat jellegéhez igazodva kerülnek kiegészítésre. A tervdokumentáció tartalma 
tervezési szerződésben, illetve települési főépítészi feljegyzésben a feladat jellegéhez 
igazodva meghatározásra került. 

A TRE módosítás egyeztetése a Településrendezési kódex szerinti ún. „egyszerűsített 
egyeztetési eljárás” szabályai szerint történik. 

Jelen TRE módosítás egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, mivel 
 a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, 
 nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

Mivel az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapotában beépítésre nem szánt különleges 
területen a beépítettség mértéke legfeljebb 2% lehet, a TRE módosításának feltétele az 
OTÉK alóli felmentés megszerzése. Jelen véleményezési tervdokumentáció külön 
fejezetben tartalmazza az OTÉK alóli felmentési kérelmet és a kérelem indoklását.  

A településrendezési eszközök jelen módosításhoz szükséges tervezési feladatok 
elvégzésével az Önkormányzat a TÁJOLÓ—TERV Kft. bízta meg.  

 

 

 
  

Jelen tervdokumentáció  

Vértesboglár területén tervezett Kkr jelű különleges beépítésre nem szánt terület — 
rekreációs és szabadidő funkciójú terület módosítására vonatkozó  

településrendezési eszközök módosítása 
(egyszerűsített eljárás) 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJA 
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2. ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ 
MUNKARÉSZEI 

2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

Vértesboglár Község Önkormányzatának 

P./2022.(P.) határozata 

Vértesboglár Község Településszerkezeti tervének módosításáról 

 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértesboglár Településszerkezeti 
tervéről szóló 48/2010. (IX.10.) önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti 
tervét a következőképpen módosítja: 

1. A 041/20 és 041/18 hrsz.-ú területeken (volt 041/6 hrsz.-ú terület) az új telekhatárokhoz 
igazodóan pontosításra kerül a „különleges beépítésre nem szánt terület—rekreációs és 
szabadidő funkciójú terület” és a „vízgazdálkodási terület” lehatárolása.  

2. Jelen határozat melléklete a T-1/2022-1mód jelű „Településszerkezeti terv módosítása” 
című tervlap (rajzi melléklet).  

3. Az 1. pont szerinti módosítások során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. A területfelhasználás-változások következtében a vonatkozó jogszabályok 
szerint a közigazgatási területen biológiai aktivitásérték egyenleg változása nem volt 
vizsgálandó. 

4. Jelen határozat a mellékletettel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó. A hatályba 
lépéssel egyidejűleg a 48/2010. (IX.10.) önkormányzati határozattal elfogadott T-1 jelű 
Településszerkezeti tervlap a módosítással érintett területen hatályát veszti, helyébe a 
jelen határozattal elfogadott T-1/2022-1mód jelű tervlap szerinti megállapítások lépnek.  

5. Jelen határozat PPén lép hatályba. 

 

T-1/2022-1mód jelű tervlap 
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2.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS ANNAK RAJZI MELLÉKLETÉT 

KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 

 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022. (…) önkormányzati rendelete 

Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

6/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
és testülete 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 településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, 
Pest Megyei Kormányhivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, Fejér Megyei Önkormányzat, Felcsút Község Önkormányzata, Bicske 
Város Önkormányzata, Etyek Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Vál 
Község Önkormányzata, Tabajd Község Önkormányzata, Vértesacsa Község Önkormányzata, 
Vértesboglár Község Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, valamint 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 12/2017. (VII.4.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §  

A helyi építési szabályzatról szóló 6/2010. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
HÉSZ) 43. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)A beépítésre nem szánt különleges terület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 

 A B C D E F 

1. övezeti jel 

beépíthető 

telek min. 

nagysága 

(m
2
) 

beépíthető 

telek legkisebb 

szélessége 

(m) 

beépítés 

módja 

beépítettség 

max. mértéke 

(%) 

max. 

építmény-

magasság 

(m) 

2. Kkmo 1 ha 50 SZ 5 7,5 

3. Kkp K K SZ 2* 3,5 

4. Kkr 5 000 m2 50 SZ 10 4,5 

K: kialakult állapot, tovább nem osztható 
SZ: szabadonálló 
*: a teljes telekterületre vonatkoztatva” 
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2. §  

A HÉSZ 43. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:   

„(5) A Kkr övezet területén a „telek kötelezően zöldfelületként megtartandó része” jellel 
jelölt, a Boglári-vízfolyás partjától mért 20 m széles területsávban a vízfolyás ökológiai 
kapcsolattartó képességének megtartása érdekében: 

a) épület nem helyezhető el, 
b) burkolt felület nem alakítható ki, 
c) a terület zöldfelületként megartandó.” 

3. §  

(1) Jelen rendelet a …én lép hatályba.  

(2) Ezzel egyidejűleg Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2010. (IX.15.) önkormányzati 
rendeletének mellékletét képező T-3 jelű tervlap jelen rendelet mellékletét képező T-
3/2022-1mód jelű tartalmának megfelelően módosul.  

 

Vértesboglár, 2022.  

 

 

 

 polgármester      jegyző 
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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

3.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS BEMUTATÁSA 
Vértesboglár Településfejlesztési koncepcióját a 76/2004. (X.28.) önkormányzati határozattal 
fogadta el. 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2021. (VII. 20.) határozatában 
a Vértesboglár 041/18 hrsz.-ú ingatlant a tulajdonos által kérelmezett és előterjesztett 
beruházás megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A terület 
területfelhasználása, ill. a területre vonatkozó fejlesztési elhatározások nem változnak a 
tervezett módosítás során. A korábban már elhatározott rekreációs hasznosítás további 
fejlesztésére kerül sor, családi piknikpark kialakításával.  

 
1. ábra: A módosítással érintett terület elhelyezkedése Vértesboglár közigazgatási területén ortofoton 
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3.2. VÉRTESBOGLÁR HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 
Vértesboglár Község hatályos településrendezési eszközeit az Önkormányzat 2010-ben 
fogadta el. A településrendezési eszközöket a Plannert-T Kft. készítette. Az elkészült 
településrendezési eszközök az elfogadott Településszerkezeti terven, helyi építési 
szabályzaton és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási terveken kívül teljeskörűen 
tartalmazták a vonatkozó jogszabályok által előírt szakági alátámasztó munkarészeket is. 
 

 
2. ábra Kivonat a hatályos TSZT-ből, jelölve a módosítással érintett terület jelölésével  

3.2.1. Településszerkezeti terv  

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2010. (IX.10.) önkormányzati 
határozatával fogadta el a Településszerkezeti tervét (továbbiakban: TSZT). A TSZT 
határozat az alábbi rajzi mellékletet tartalmazza: 

 T-1 jelű tervlap: Településszerkezeti terv — teljes közigazgatási terület, 

A Településszerkezeti terv módosítására elfogadása óta egy alkalommal került sor: 

 2012-ben a 07 hrsz.-ú területen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése 
történt. 



Vértesboglár TRE módosítás   VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
Kkre jelű övezetre vonatkozóan                 egyszerűsített eljárás 

2022. január                                                   10  

A TSZT az alábbi rajzi mellékletekkel bővült: 

 TSZTmód/2012 jelű tervlap: Településszerkezeti terv módosítása (07 hrsz. terület) 

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

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2010. (IX.15.) önkormányzati 
rendeletével fogadta el a település helyi építési szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ).  

A HÉSZ két rajzi mellékletet tartalmazott: 

 T-2 jelű Szabályozási terv — a belterületre vonatkozóan, 

 T-3 jelű Szabályozási terv — a külterületre vonatkozóan 

A HÉSZ módosítására szintén egy alkalommal került sor: 

 2012-ben a 07 hrsz.-ú terület Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
építési övezetbe került. 

A HÉSZ az alábbi rajzi melléklettel bővült: 

 SZTmód/2012 (4) jelű tervlap: Szabályozási terv módosítása (07 hrsz. terület) 

3.3. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 

3.3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

A Papkerti-tó térségében a 041/18 hrsz.-ú, Kkr jelű rekreációs funkciójú övezetbe sorolt 
telken a tulajdonos fejleszteni szeretné a sporthorgászathoz kapcsolódó szolgáltatásokat, 
továbbá bővítené a szolgáltatások körét is. A horgászati tevékenység jobb minőségű 
kiszolgálására, valamint a terület szélesebb közönség számára történő megnyitása 
érdekében a Papkerti-tó déli partjához közeli területen több új funkciójú épület és az 
üzemeléshez szükséges építmény telepítése tervezett.  

 
3. ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése ortofotón 
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4. ábra: A módosítással érintett Kkr övezet légifoton 

 
5. ábra: A Papkerti Horgásztó körüli rekreációs terület bejárata 

Vértesboglári Papkerti Horgásztó 2007-ben került kialakításra a 8126. j. közút mentén, attól 
északra, a belterületi településrész keleti határában. A horgásztó jelenleg is nagy sikerrel 
üzemel, a horgászok kedvelt helyszíne lett. Átlagos vízmélysége 2,5 méter a vízfelület 
nagysága ~2,2 hektár. A tó a Boglári-vízfolyás felduzzasztásával alakult ki. 

A horgásztótól délre és nyugatra levő területeken már a hatályos TRE rekreációs funkciójú 
fejlesztési területet (különleges beépítésre nem szánt terület—rekreációs funkciójú terület) 
jelölt ki. A tervezett fejlesztések összhangban vannak a területre vonatkozó területhasználati 
célkitűzésekkel, azonban a területre vonatkozó építési lehetőségek nem teszik lehetővé a 
tervezett „családi piknikpark” színvonalas kialakítását, üzemeltetését biztosító épületek és 
egyéb építmények elhelyezését. 
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A piknikpark kialakításának célja a minőségi rekreációs időtöltés színterének biztosítása. A 
horgásztó szomszédságában lévő területen mindenki számára elérhető és kikapcsolódást 
biztosító parkosított, több egységből álló szabadidős/rendezvény tér kialakítását tervezi a 
terület tulajdonosa.  

Az előzetes tervek szerint az ún. piknikpark az alábbi szolgáltatásokat, illetve 
épületeket/építményeket foglalja majd magában: 

 rendezvény terem, közösségi helyiség (300 m2) 
 étterem (300 m2) 
 pelenkázó (50 m2) 
 mozgáskorlátozott mellékhelyiség (30 m2) 
 horgászbolt (30 m2) 
 kerékpár szerviz/kölcsönző (80 m2) 
 géptároló (80 m2) 
 fa tároló és fa szárító (40+10 m2) 

3.3.2. A TRE elfogadása óta eltelt időszakban történt 
telekalakítások bemutatása 

A hatályos TRE készítésekor még a horgásztó és a körülötte levő rekreációs funkciójú 
fejlesztési terület egy helyrajzi számon volt, a TRE-ben vízgazdálkodási területbe sorolt tó 
területe nem geodéziai bemérésen alapult. Az eltelt időszakban a korábbi 041/6 hrsz.-ú telek 
újraosztásra került. A tó területe a 041/20 hrsz.-ú telek „b” alrészlete, a tóban levő sziget a 
041/20 hrsz.-ú telek „c” alrészlete lett. A korábban a 041/6-hoz tartozó kivett udvar területe 
most a 041/20 hrsz.-ú telek része, annak „a” alrészlete lett. A korábbi legelő területe külön 
helyrajzi számra került, a 041/18 hrsz.-ú telek és kivett terület lett. A bekötő út is külön hrsz.-
ra került, a 041/19 hrsz.-ra. Ezáltal mind a 041/18 és a 041/20 hrsz.-ú telkek is rendelkeznek 
út kapcsolattal. 

A piknikpark kialakítása a 041/18 hrsz.-ú telken tervezett, melynek területe 12 446 m2. A 
telkek változása az alábbi ábrákon kerül bemutatásra: 

korábbi ingatlan-nyilvántartási térkép 
telekosztást követően kialakult állapot, 
hatályos ingatlan-nyilvántartási térkép 

  

A településrendezési eszközök rajzi mellékleteinek módosítására az új telekosztás, illetve 
pontosított geodéziai felmérés eredményének átvezetése, a határvonalak pontosítása 
céljából van szükség. 
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3.4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK, A 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETT MÓDOSÍTÁSA  
A tervezett TRE módosítás során: 

 a Településszerkezeti terv és 

 a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező külterületi 
zabályozási tervlap is módosításra kerül. 

3.4.1. Településszerkezeti terv tervezett módosítása 

A TSZT módosítása során a jelenlegi „rekreációs és szabadidő funkciójú terület” és 
„vízgazdálkodási terület” területének pontosítása válik szükségessé igazodva az ingatlan-
nyilvántartásban szereplő, megváltozott telek- és alrészlet határokhoz. 

Az alábbi ábrákon mutatjuk be a T-1 jelű Településszerkezeti terv tervezett módosításait: 

hatályos TSZT tervezett TSZT 

  

3.4.2. Helyi építési szabályzat tervezett módosítása 

A tervezett piknikpark megvalósíthatósága és a hatályos TRE elfogadása óta eltelt 
időszakban történt telekalakítások szükségessé teszik a Kkr jelű „rekreációs és szabadidő 
funkciójú terület” övezet építési paramétereinek módosítását: 

 a beépíthető legkisebb telek méretének csökkentése szükséges, mivel a 041/18 
hrsz.-ú telek nagysága nem éri el a 3 ha-t. Ezért a beépíthető legkisebb telek mérte 3 
ha-ról 5000 m2-re csökken.  

  a beépíthetőség mértéke 2 %-ról 10 %-ra nő, hogy a tervezett fejlesztések 
megvalósíthatók legyenek.  

3.4.3. A T-3 jelű külterületi szabályozási terv tervezett 
módosítása  

A T-3 jelű Külterületi szabályozási terven Kkr jelű „rekreációs és szabadidő funkciójú terület” 
övezet és V jelű „vízgazdálkodási terület” övezet határának pontosítása az ingatlan-
nyilvántartásban szereplő telekhatárok és alrészlet határok figyelembevételével, földhivatali 
telekosztás megváltozása miatt. 



Vértesboglár TRE módosítás   VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
Kkre jelű övezetre vonatkozóan                 egyszerűsített eljárás 

2022. január                                                   14  

Az alábbi ábrákon mutatjuk be a T-3 jelű Szabályozási terv—külterület tervezett 
módosításokat: 

hatályos szabályozási terv tervezett szabályozási terv 

  
 

3.5. SZAKÁGI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 
Az egyes szakági fejezetek a tervezett változások várható következményeit, hatásait, 
valamint a tervezett településrendezési változások indoklását tartalmazzák, a hatályos 
településrendezési tervek szakági alátámasztó fejezeteinek kiegészítéseként. 

3.5.1. Táj-, és természetvédelem, zöldfelületek szakági 
vizsgálatok és javaslatok kiegészítése 

Vértesboglár hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű tájrendezési alátámasztó 
munkarészek készültek. A Tájrendezési szakági javaslatok fejezet jelen módosítások 
kapcsán az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre: 

A tervezés alá vont terület az alábbi tájvédelmi/természetvédelmi érdekű területeket nem 
érinti: 

 országos jelentőségű védett, 
vagy védelemre tervezett 
természeti területet, ill. 
természeti értéket, 

 ex lege védett természeti 
területet, 

 barlang felszíni védőövezetét, 
 helyi jelentőségű védett, vagy 

védelemre tervezett természeti 
területet, ill. természeti értéket, 

 egyedi tájértéket,  
 európai jelentőségű élőhelyet, 

ún. Natura 2000 területe 
 tájképvédelmi terület övezetébe 

tartozó területet. 

6. ábra: Tájképvédelmi terület övezete a 
tervezési terület környezetében 
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Jelenleg a tájképvédelmi területeket az új OTrT-t kiegészítő kormányrendelet, a 9/2019 
(VI.14.) MvM rendelet tartalmazza. A MvM rendelet szerint tájképvédelmi területek érintik 
ugyan Vértesboglár közigazgatási területét, azonban a tervezéssel érintett terület nem érint 
Tájképvédelmi terület övezetébe tartozó területeket. A tó környezetében jelenleg is találhatók 
már épületek, hiszen horgásztóként üzemel a terület. Az új épületek elhelyezésénél 
figyelembe kell venni a Települési Arculati Kézikönyv illetve a Településképi Rendelet 
előírásait. A terület parkosítása és rendszeres karbantartása nem csak az élővilág számára 
előnyös, de turisztikai szempontból vendégcsalogató a zöld környezet, és tájképi 
szempontból is kedvező, ha a piknikpark területe magas zöldfelületi aránnyal rendelkezik és 
rendezett látványt mutat. 

A piknikpark zöldfelületeinek megtervezéséhez javasolt szakembert alkalmazni —vonatkozó 
jogszabály szerinti táj- és kertépítészeti tervezési területen tervezési jogosultsággal 
rendelkező tervező— hiszen így biztosítható egyben az esztétikus megjelenés, megfelelő 
növényválasztás (őshonos növények) illetve funkcionalitás is. A megfelelően kialakított 
zöldfelületek és a megfelelő növényalkalmazás esetén a terület fenttartásának költségeit is 
csökkenthetők. 

Ökológiai Hálózat területei

 
7. ábra: Az ökológiai hálózat területei a módosítással érintett területen és térségében 

A módosítással érintett terület délnyugati felét érinti az (országos) ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának területe. Az ökológiai folyosók többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok. 
Ezek olyan területek, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek 
alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek —magterületek, pufferterületek 
— közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Elsődleges feladata tehát az élőhelyek 
összekapcsolása, a folytonosság biztosítása, ennek érdekében az ökológiai folyosó területén 
az állatok mozgását ellehetetlenítő módon építmények elhelyezése illetve tevékenységek 
végzése elkerülendő. A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az előzetes véleményezési szakaszban nyilatkozott, 
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hogy rendezési terv tárgyi módosítása ellen környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi 
szempontból kifogást nem emel, ugyanakkor a módosítással érintett területtel határosan 
folyó Boglári-vízfolyás ökológiai kapcsolattartó képességének megtartása érdekében a 
vízfolyás partvonalától számított 20 m széles területsáv beépítetlenül, hagyandó, 
zöldfelületként megtartandó sávként szabályozandó.. 

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

Táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiak betartására kell figyelmet fordítani: 

 az új épület elhelyezése és a meglévő épület bővítése a vízparti fás növényzet 
megőrzése mellett, annak lehető legkisebb igénybevételével történhet, 

 a Boglári-vízfolyás mentén a Szabályozási terven „telek kötelezően zöldfelületként 
megtartandó része” jellel jelölt 20 m széles területsávban épületek nem helyezhetők 
el, burkolt felületek nem alakíthatók ki, a terület zöldfelületként tartandó meg,  

 az épületek homlokzati kialakítása, anyaghasználata tájbaillesztett módon kerüljön 
megtervezésre és kialakításra. Ehhez segítséget nyújt a település arculati kézikönyve 
(TAK) és településképi rendelete. 

 a területen csak honos növények telepíthetők. 

3.5.1.1. A biológiai aktivitás érték szintentartás elvének érvényesülése 
a tervezett módosítás esetén 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi 
márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzésé érdekében előírja, hogy 
újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott 
település közigazgatási területen az ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. A 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/202. (VII. 15.) Korm. rendelet 
előírásai szerint egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó 
településterv készítése vagy módosítása során igazolandó biológiai aktivitás érték 
(továbbiakban: BAÉ) szintentartása. Az egyes BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a 
419/202. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete határozza meg. 

Jelen módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a BAÉ 
változás a vonatkozó jogszabályok szerint nem volt vizsgálandó. 

3.5.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT alátámasztó munkarész 
kiegészítése 

Vértesboglár hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű közlekedési alátámasztó 
munkarészek készültek. A szakági fejezetek jelen módosítások kapcsán az alábbiakkal 
kerülnek kiegészítésre: 

Tervezett módosítás:  

041/18 hrsz.-ú, Kkr jelű rekreációs funkciójú övezetbe sorolt telken a tulajdonos fejleszteni 
szeretné a sporthorgászathoz kapcsolódó szolgáltatásokat, bővítve a szolgáltatások körét is. 
Ennek érdekében a Papkerti-tó déli partjához közeli területen több új funkciójú épület 
telepítése tervezett. A beruházás megvalósulása a vonzott forgalom kismértékű 
emelkedésével fog járni, amely nem fog gondot okozni az ingatlan elérhetőségét biztosító 
közlekedési hálózaton. Ennek igazolására készült a közlekedési alátámasztó munkarész.   

3.5.2.1. Megközelíthetőség 

A tervezési terület közúti megközelíthetőségét és egyben térségi kapcsolatait a 8126. j. 
Söréd—Csákvár—Bicske összekötő út (útkategória: B.IV.b.C. és K.V.B.) biztosítja, mint a 
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település egyetlen országos útkapcsolata. Átkelési szakasza a település főutcájaként 
működik. Az útszakasz által viselt átlagos napi forgalom: 

ÁNF= 4275 Ejm/nap, ebből jelentős a nehéz teherforgalom aránya (389 jmű/nap, 22,75 %).  
Az útszakasz kapacitástartaléka további nagymértékű forgalom befogadására alkalmas. 

Ez az útszakasz adja a település gyorsforgalmi kapcsolatát is: északi irányba kb. 9 km 
távolágban található az M1 Budapest-Hegyeshalom autópálya, amely a 8126. jelű országos 
mellékút, a 811. számú másodrendű főút és az 1. számú elsőrendű főút használatával érhető 
el.  

A tervezési terület mellett az országos mellékút külterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávval, 
aszfaltburkolattal, nyílt árkos vízelvezetéssel kiépített. A tervezett piknikpark a megközelítése 
a 041/19 hrsz.-ú útról történik, amely a 8126. j. országos közútról ágazik le. A tervezési 
területre bevezető magánút egyszerű, „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblával irányított 
csomópontban csatlakozik az összekötő úthoz.  

 
8. ábra: Közlekedési hálózat 

3.5.2.2. Közösségi közlekedés 

A településnek nincs közvetlen kötöttpályás kapcsolata, tőle északra, közúton kb. 10 km 
távolságban található az 1. sz. Budapest - Hegyeshalom - Rajka vasútvonal. A község saját 
vasúti megállóhellyel nem rendelkezik A legközelebbi megálló Száron található.  

Vértesbogláron a főúton közlekedő helyközi VOLÁN-járatok biztosítják a közösségi 
közlekedési szolgáltatás. Egyetlen megállóhelyük a Kossuth utca megálló, amelyet az alábbi 
járatok érintenek: 

 1251 Budapest–Bakonycsernye–Zirc–Bakonybél–Pápa napi 12 pár 
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 1253 Mór–Bicske–Budapest napi 11 pár 

 1254 Kisbér – Budapest, Népliget napi 1 pár 

 1853 Balatonfüred – Esztergom napi 2 pár 

 8120 Bicske Csákvár napi 5 pár 

A közösségi közlekedéssel való ellátottság mértéke az áthaladó országos közút mentén 
megfelelőnek tekinthető a belterületi 300 és külterületi 500 m rágyaloglási távolságot 
figyelembe véve a megállóhelyig. A tervezési terület nagyrésze is a 300 m-es körön belül 
található. 

3.5.2.3. Kerékpáros és gyalogos forgalom 

Kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs a településen, de a mérsékelt forgalmú országos 
mellékúton és a kisebb kiszolgáló utakon adottak a biztonságos kerékpározás feltételei. A 
bővítésre előkészített rekreációs területen az OTÉK alapján számolt és az igények szerint 
növelt számú kerékpártárolók elhelyezéséről gondoskodni szükséges.  

Gyalogos közlekedésre szolgáló járdák a tervezési terület közelében nincsenek, a 
településen belül is a főbb utcákban, főleg egyoldali, keskeny járdák jellemzők.   

3.5.2.4. Parkolás 

A piknikpark parkolása telken belül fog történni, a beépítésre nem szánt területen elegendő a 
szükséges parkolók kialakítására. Parkolási lehetőség közterületen nem biztosítható. 

A tervezett módosítás nem teszi szükségessé a HÉSZ közlekedési tárgyú előírásainak 
módosítását, illetve kiegészítését.   

3.5.3. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI 
javaslat alátámasztó munkarész kiegészítése 

Vértesboglár hatályos településrendezési eszközeihez, az arra vonatkozó előírásoknak 
megfelelő, teljes körű közművesítési és elektronikus hírközlési alátámasztó munkarészek 
készültek, amely alapján készül a részterület módosítása. A részterületre vonatkozó 
közműhelyzet vizsgálata, az E-közműnyilvántartása alapján került felülvizsgálatra. 

A módosítással érintett területrész jelenleg beépítetlen, így közműellátással nem rendelkezik, 
de területén gerinchálózatok: nagyközép-nyomású földgázvezeték és regionális 
szennyvíznyomócsatorna, haladnak keresztül, amelyeknek helyfoglalását a továbbtervezés 
során védő-, és biztonsági övezeteik helyfoglalási igényével együtt figyelembe kell venni. Az 
érintett sávban mindennemű tevékenység, csak a hálózat üzemeltetőjével való egyeztetés 
alapján végezhető. 

A módosítással érintett 014/18hrsz-ú beépítésre nem szánt rekreációs besorolású területen 
(Kkr) használati mód változtatása nélkül, a beépítés mértékének növelését kérték. A 
módosítás célja a meglévő horgásztó mellett egy családi piknikpark kialakítása, ahol így 
rendezvényterem/közösségi helyiség (300m2), étterem (300m2), pelenkázó, 
mozgáskorlátozott illemhely, horgászbolt, kerékpárkölcsönző és szerviz, valamint géptároló. 

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület nagysága kb. 1 ha. 

A tervezett új fejlesztéssel emberi tartózkodásra alkalmas, vendéglátó és kiszolgáló 
egységek bővítését tervezik. Elméletileg beépítésre nem szánt területen a hatályos 
településrendezési eszközök alapján közművesítési kötelem nincs, a tervezett funkcióhoz az 
egészséges, a hatóságok által is engedélyezett ivóvíz és a villamosenergia ellátás 
biztosítása azonban szükséges és célszerű. Az egyéb közműigények kielégítésére a HÉSZ-
ben meghatározottak szerint, közmű pótlók alkalmazhatók. 
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A Papkerti horgásztó már kialakított, szintén beépítésre nem szánt hasznosítású területének 
a teljes közműellátását építették ki, a település hálózati rendszeréhez csatlakozással. A 
Csatlakozásokat az Alkotmány utca felöl bekötővezetékek építésével oldották meg.  

A tervezett fejlesztés funkciója, a gazdaságos üzemeltetés lehetősége, a szomszédos 
hasonló hasznosítású területtel azonosan a teljes közműellátás megoldását teszi 
szükségessé, különös tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett terület a település 
belterületének közvetlen szomszédságában fekszik és a terület egy részét vízbázis védelmet 
igénylő hidrogeológiai „B” védőidom is érinti. 

A tervezett fejlesztés megvalósítását követően a várható csúcs közműigények a következők: 
9. ábra: A tervezett fejlesztés várható csúcs közműigényei 

vízigény szennyvíz 
villamosenergia termikus igény 

közhálózat megújuló villamosenergia megújuló 
földgáz 
igény 

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

3 3 37 9 26 7 4 

Természetesen ezeket a prognosztizált igényeket a továbbtervezés során az 
épületgépészeti és az elektromos tervezés adatai alapján módosítani, pontosítani lehet. A 
szolgáltatók felé a továbbtervezés során a ténylegesen meghatározott igényeknek a 
bejelentése szükséges. 

A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének 
megoldása, erre indulásnál a horgásztó számára már kiépített hálózati kapcsolatok 
továbbépítésével elméletileg lenne lehetőség, de célszerűbb új közhálózati csatlakozásokat 
kiépíteni.,  

A közhálózati csatlakozások, fogadó és mérőhelyek kialakításán kívül szükséges a 
közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi 
közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást 
kell fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell 
kötni a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági 
feltételei rögzítheti.  

Meg kell említeni, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. 
(V.24.) TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén, az épület energiaigényét, 
az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os 
mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az 
energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően az épületet energiatakarékosan kell 
kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával 
kell megoldani. Erre Vértesbogláron a napenergia hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. 
A továbbtervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell. 

A tervezett beruházás funkciójából ered a szezonálisan eltérő hasznosítási lehetősége, hogy 
a létesítmények kihasználtsága, s ezzel az energiafogyasztása a napsütéses napokon a 
lényegesen jelentősebb, így a napenergia hasznosításának lehetősége kedvezően 
hasznosítható, igénybe vételével a fenntarthatóság lényegesen javítható.   

A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházások, napenergia esetén a 
naperőművek, napkollektorok elhelyezésére kedvező megoldást a továbbtervezés során az 
épülettervezésnél az esztétikai igények figyelembe vételével az építésznek kell megoldania. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 
figyelembe kell venni a megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítási 
lehetőségének időjárás függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki 
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kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, ezért azok kivitelezésének paramétereit ennek 
megfelelően kell meghatározni.  

3.5.3.1. Vízellátás 
A település Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett közüzemű vízhálózatához a csatlakozást a 
szolgáltatóval történő megállapodás alapján lehet kijelölni. Előzetesen várhatóan a Kossuth 
Lajos utca felöl lehet majd a közhálózati csatlakozást kiépíteni. 

A megvalósításra kerülő beruházás várható szociális vízigénye minimális, de a hálózati 
paramétert a tüzivíz igény kielégítése érdekében NÁ 100-as mérettel célszerű meghatározni. 

A továbbtervezés során a pontos tüzivíz igény ismeretében lehet annak ellátás módját 
megtervezni. A közhálózatról vételezhető mennyiséget meghaladó tüzivíz igényt helyben 
tüzivíz tárolással kell biztosítani. 

A tóparti új beruházás jelentős zöldfelülettel kerül kialakításra. A beruházások 
fenntarthatósága meghatározó szempont, így vízellátásnál a nem ivóvíz minőségű vizet nem 
szabad a közhálózatról vételezni, arra helyi vízbeszerzés kiépítése javasolt, az ahhoz 
szükséges engedélyek beszerzésével és az abban előírtak betartásával. 

3.5.3.2. Szennyvízelvezetés 
A tervezett új beruházások telkének térségében elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna 
hálózat üzemel. A telken áthalad a Fejérvíz Zrt által üzemeltetett regionális nyomócsatorna. 
A szolgáltatóval egyeztetve lehet a csatlakozási helyet meghatározni. Reálisan a 
nyomócsatornához is lehetne csatlakozni.  

Területen belül a szennyvizek összegyűjtése gravitációsan történhet, a mélypontra házi 
átemelő műtárgy építése javasolt, amelyről nyomóvezetékkel lehet csatlakozni akár a 
területen áthaladó nyomócsatornához, akár a szolgáltató által kijelölt gyűjtőhálózathoz.  

3.5.3.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
A vizsgált területről a csapadékvizek elvezetésére a területen belül elválasztott rendszerű 
csapadékvíz elvezetés kiépítése javasolható, amelynek közvetlen befogadója a Boglári-
vízfolyás lehet, amely a vizek továbbvezetését a vízgyűjtő hálózati rendszeren keresztül a 
Dunáig biztosítja. 

A környezetvédelmi igények a csapadékvíz elvezetés szigorúbb megoldását teszi 
szükségessé, ezért a parkoló felületéről a vizeket össze kell gyűjteni, vízzáró burkolattal meg 
kell akadályozni annak a talajba szikkasztását. Az összegyűjtött vizeket hordalékfogó és 
olajfogó műtárgyon kell átvezetni és csak ezt követően vezethető a csapadékvíz elvezető 
rendszerbe. 

3.5.3.4. Energiaellátás 

A vizsgált új beépítésű telkek világítási és erőátviteli célú energiaellátására a villamosenergia 
áll rendelkezésre. A teljes közműellátás teljesítésére a termikus energiaellátásra vagy a 
földgázellátás, vagy a villamosenergia ellátás és megújuló energiahordozó alkalmazható. Az 
energiaellátás struktúráját a továbbtervezés során a beruházó határozhatja meg azzal a 
korláttal, hogy az energiaellátásban is a teljes közműellátás kötelezettségét teljesíteni tudja. 

A klímaváltozás okozta felmelegedés hatáskompenzálására ma már a gépi klíma használata 
elkerülhetetlen, amelynek optimális energiahordozója a villamosenergia. Ezért a beruházó, 
mérlegelve a létesítmények szezonálisan eltérő várható kihasználtságát, vélelmezhetően a 
villamosenergia és a megújuló energiahordozó hasznosításának megoldását fogja előnybe 
részesíteni. Az OTÉK 33.§ (2) bekezdése lehetővé is teszi, hogy a megújuló energiahordozó 
alkalmazásával is ki lehet elégíteni a teljes közműellátás követelményét.  

A beruházó döntési kompetenciája végül. hogy a terület termikus energiaellátását a teljes 
közműellátás követelményének a betartásával hogy oldja meg, ennek a településrendezési 
eszközöket érintő hatása nincs. Természetesen a döntésnél figyelembe kell venni a 
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gazdaságos fenntarthatóság szempontjait is és a környezetvédelmi követelmények 
teljesítését is. 

3.5.3.5. Villamosenergia ellátás 
A tervezett beépítések prognosztizált világítási és technológiai célú villamosenergia igény 37 
kW. Ha a továbbtervezés során a beruházó a termikus energiaellátását villamosenergiával + 
megújuló energiahordozóval tervezi megoldani, akkor további 26 kW villamosenergia igény 
jelentkezése prognosztizálható. A vizsgált terület nyugati oldalán végighaladó 22 kV-os 
vezetékről kiépítendő csatlakozással lehet előzetes tájékoztatásként, az igényt kielégíteni. A 
közelben, a Kossuth Lajos utcánál üzemelő transzformátor is csatlakozási lehetőséget kínál. 
A továbbtervezés során, az igények tényleges ismerete alapján lehet a szolgáltatóval 
egyeztetve a megfelelő műszaki megoldást megtervezni.  

A hatályos előírásoknak megfelelően, új közhálózati csatlakozást, akár a középfeszültségű, 
akár a kisfeszültségi lehetőséget ajánlja a szolgáltató, építeni csak földalatti elhelyezéssel 
lehet. 

A fejlesztési területen belül a belső közlekedési területen a térvilágítását is ki kell építeni, 
amelynek a közlekedés biztonságon túl a vagyonvédelmi igényeket is ki kell elégítenie. A 
térvilágítás táphálózatát földalatti elhelyezéssel kell építeni, világításra önálló lámpatesteket 
kell elhelyezni energiatakarékos világító testekkel. 

3.5.3.6. Földgázellátás 
Ha a beruházó a termikus energiaellátást földgáz energiahordozó hasznosításával tervezi 
kielégíteni, annak a gazdaságos fenntartásához is javasolt a megújuló energiahordozó 
hasznosítása. A tervezett fejlesztés termikus energiaellátásához szükséges gázellátásra 4 
nm3/h gázigény prognosztizált. Ennek ellátására kedvező adottságnak tekinthető a fejlesztési 
területen végighaladó, nagyközép-nyomású földgázvezeték jelenléte, amelyről kiépítendő 
bekötéssel a fejlesztési terület gázellátása kiépíthető. A továbbtervezés során a 
szolgáltatóval egyeztetve pontosítható a csatlakozási hely. Ha a bekötés nagyközép-
nyomáson építhető ki, akkor a területen belül házi nyomáscsökkentő telepítés igényével kell 
számolni, amelyről a fogyasztói igények kielégíthetők. 

3.5.3.7. Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás így a vezetékes távközlési és műsorelosztási 
igény egyéni szerződés alapján, a kiválasztott szolgáltató beruházásával oldható meg. A 
hálózatfejlesztés, csak földalatti elhelyezéssel javasolható. 

3.5.3.8. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A tágabb térségben üzemelő hírközlési berendezésekkel a terület megfelelő lefedettséggel 
rendelkezik, de a hírközlés fejlődése és a terület tervezett funkciója újabb, helyi antenna 
elhelyezési igényét is felvetheti. Ennek elhelyezésénél a településképi rendelet betartása 
szükséges. 
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10. ábra: Viziközművek (készítette: KÉSZ Tervező Kft.) 
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11. ábra: Energiaközművek és elektronikus hírközlés 
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3.5.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁS alátámasztó munkarész 
kiegészítése 

Vértesboglár hatályos településrendezési eszközeihez teljeskörű környezetalakítási 
alátámasztó munkarészek készültek. A szakági fejezetek jelen módosítások kapcsán az 
alábbiakkal kerülnek kiegészítésre: 

A módosítás nem lesz jelentős hatással a környezeti elemekre.  

3.5.4.1. Levegőtisztaság-védelem 
Vértesboglár közigazgatási területét a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a „10. Az ország többi területe” zónához 
sorolja.  

A tervezett módosítás következtében új pontforrás nem jön létre, levegő minőségét 
kedvezőtlenül befolyásó tevékenységek folytatására nem kerül sor. 

Melegvíz és/vagy fűtési energia felhasználás a tervezett étterem és mellékhelyiségek, 
valamint közösségi terem esetében várható. A jelenlegi országos előírások új épületek 
építése esetén megkövetelik megújuló energiaforrások igénybevételét, melyek az épületben 
keletkeznek, az ingatlanról származnak, vagy a közelben előállítottak. Ezzel az előírással 
csökkenthetők a légtérbe kerülő légszennyező anyagok mértéke.  

A területre tervezett fejlesztési szándék megvalósulása után, kismértékű közlekedési eredetű 
levegőszennyezésre lehet számítani a piknikparkba érkező gépjárműveknek köszönhetően. 
A légszennyezés mértéke azonban a megengedett határértéket várhatóan nem fogja 
meghaladni. 

A módosítás a hatályos TSZT-hez képest levegőtisztaság-védelemi szempontból jelentős 
változást nem eredményez, a HÉSZ vonatkozó előírásai kiegészítést nem igényelnek. 

3.5.4.2. Termőföld és a talaj 

A tervezett fejlesztés nem teszi szükségessé termőföldföld művelésből való kivonását, mivel 
a 041/18 hrsz.-ú a rekreációs és szabadidő funkciójú terület az ingatan-nyilvántartás alapján 
művelésből.  

A tervezett tevékenységnek talajszennyező hatása nem várható. 

A HÉSZ-ben a külterületi területekre vonatkozóan előírt közmű előírások, valamint a HÉSZ 
környezetvédelmi  előírásainak betartása esetén a talaj szennyezése elkerülhető.  

3.5.4.3. Felszíni és felszín alatti vizek 
Vértesboglár a Duna részvízgyűjtőn, az 1-9 Közép-Duna és kis részben az 1-14 Velencei-tó 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységeken foglal helyet.  

Vértesboglár közigazgatási területét érinti a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő Vértesboglári-vízfolyás 0+878—6+190 km 
szelvény közötti szakasza. A tervezéssel érintett terület a vízfolyás jobb partján 3+321—
3+976 km szelvények között helyezkedik el. A területet érintő tervezés során figyelembe kell 
venni a partisávra vonatkozóan „a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyetetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletet előírásait. E vízfolyás esetén a karbantartás 
számára biztosítandó, szabadon hagyandó parti sáv mérete 3-3 m.  

A módosítás során a településrendezési eszközökben a módosítással érintett területen a 
vízgazdálkodási terület lehatárolása érdemben nem változik, a Papkerti Horgásztó területe 
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területhez igazodik.  

Vértesboglár település a 27/2004. (XII.25.) KvVm rendelet melléklete alapján a felszín alatti 
vizek állapota szempontjából érzékeny területbe tartozik (2.a.), továbbá a közigazgatási 
terület egyes részei kiemelten érzékeny  (1.b.) felszín alatti vízminőség-védelmi területen 
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helyezkednek el. A VIZIG adatszolgáltatása szerint a módosítással érintett terület nem 
kiemelten érzékeny területen (1.b) helyezkedik el. (ld. alábbi ábrát).  
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Az ingatlan területét szintén nem érinti, azonban a település területét érinti a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) 
MvM rendelet 4. melléklete szerinti vízminőség-védelmi terület övezete. 

A 041/18 hrsz.-ú ingatlant érinti a Vértesboglár Vízmű B-2 kút előzetesen lehatárolt, de 
határozattal ki nem jelölt 50 éves elérési idejű, hidrogeológiai „B” védőidoma. A védendő 
felszín alatti térrész terepszint alatt 82 métertől 272 méterig tart.  A Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság adatszolgáltatása illetve előzetes véleménye szerint a tervezett módosítások a 
védőidomot nem érintik, a tervezett piknikpark káros hatása nem várható a védendő 
vízbázisra vonatkozóan. A vízbázisok területén betartandó követelményeket a vízbázisok, a 
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII.18.) kormányrendelet tartalmazza. 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása alapján Vértesboglár közigazgatási 
területe és a tervezett piknikpark területe (041/18 hrsz.) nem része belvízvédelmi öblözetnek, 
valamint rendszeresen belvízjárta terület övezetével sem érintett. 

A tervezett fejlesztések megvalósítása a felszíni- és felszín alatti vizekre nem lesz jelentős 
hatással, amennyiben a szennyvizek és a csapadékvizek gyűjtése és kezelése a vonatkozó 
országos előírások és a helyi építési szabályzat előírásainak betartásával történik.  

3.5.4.4. Zaj és rezgés 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZajhéR.) tartalmazza a környezeti zajtól 
védendő területhasználatokat, valamint ezen területfelhasználású területeken belül 
elhelyezkedő épületek védendő homlokzatai előtt meghatározza a közlekedési-, üzemi- és 
szabadidős tevékenységből származóan megengedett határértékeket. A jogszabály szerint a 
„különleges beépítésre nem szánt terület—rekreációs és szabadidő funkciójú terület” nem 
tartozik a zajtól védendő területek közé. A különleges területek közül az egészségügyi 
területek, az oktatási létesítmények területei, és a temetők területei esetében állapít meg 
határétékeket a ZajhéR. A módosítással érintett területtől nyugatra elhelyezkedő falusias 
lakóterület viszont környezeti zajtól védendő lakóterület, ahol a lakóépületek zajtól védendő 
homlokzata előtt: 

 közlekedésből származó zaj vonatkozásában nappal (6:00-22:00) 60 db, éjjel (22:00-
6:00) 50dB, 

 szabadidős zajforrások esetén nappal (6:00-22:00) 50 db 

zajterhelési határérték tartandó be. A közlekedési zajból származó határértékek új építésű 
utak, ill. újonnan kijelölt területfelhasználás esetén tartandó be. Meglévő utakra és 
területhasználatokra a határérték nem vonatkozik. 

A „különleges beépítésre nem szánt terület—rekreációs és szabadidő funkciójú terület” 
telekhatárához legközelebbi lakóépület ~33 m-re helyezkedik el. 

A piknikpark területén létesítendő étterem homlokzata, amennyiben zajtól védendő területen 
belül helyezkedne el, zajtól védendő homlokzatnak minősülne, ahol az épületen belül  
ZajhéR.-ben meghatározottak szerint nappal (6:00-22:00) 55 dB zajterhelési határérték lenne 
betartandó. 

Javasoljuk, hogy az étterem épülete során az épület oly módon kerüljön megtervezésre és 
kivitelezésre, hogy a belső terekben az 50 dB-nél alacsonyabb zajszint biztosítható legyen. 

A tervezett rendeltetésből a szomszédos lakótelkeken határértéket meghaladó mértékű 
zajterhelésre ugyan várhatóan nem kell számítani, azonban az arra érzékenyek számára 
esetenként zavaró lehet a piknikpark látogatói által keltett zajhatás. A lakóterület felöli 
telekhatár mentén telepített legalább 2-3 m magasságú többszintű zárt növényzet segítheti a 
zajhatások mérséklését, így piknikpark éttermének zajtól védendő funkcióit és a környező 
lakóépületek csendességét egyszerre szolgálva. 
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 A HÉSZ előírásai zajvédelmi szempontból kiegészítést nem igényelnek.  

3.5.4.5. Hulladékkezelés 

A keletkező kommunális szilárd hulladékot a település szervezett hulladékszállítási 
rendszerén keresztül rendezetten kell gyűjteni és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani.   

A területen jellemzően kommunális hulladék keletkezésére lehet számítani. A veszélyes 
hulladékok keletkezése nem lesz számottevő. Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékokat —ami feltételezhetően az éttermi hulladékokból tevődik majd össze— az 
ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályok szerinti gyűjtése esetén 
kedvezőtlen környezeti hatást nem eredményezhet.  

A piknikpark üzemeltetése során keletkező zöldhulladékok helyben történő felhasználása 
megfontolandó, komposzt kialakítható lenne, de a településen a zöldhulladékok elszállítása 
megoldott, így a települési rendszerbe bekapcsolható. 

Vértesbogláron a folyékony hulladékok összegyűjtése és elszállítása megoldott. A tervezési 
területen keletkező folyékony hulladékok-szennyvíz bekapcsolása a meglévő hálózatba 
megoldható. 
 

3.6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MUNKARÉSZ 

KIEGÉSZÍTÉSE 
A módosítással érintett területen nyilvántartott kulturális örökségi elemek nem találhatók. 

Az előzetes véleménykérés során a KEMKH örökségvédelmi hatósága a rendezés alá vont 
területre Települési örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi részének 
elkészítését írta elő.  

A vonatkozó jogszabály szerinti tartalmú Települési örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti szakági munkarésze külön kötetben szerepel, a melléklet tartalmazza. Készítette 
Dr. Tankó Károly. A Régészeti hatástanulmány megállapította, hogy a módosítással érintett 
terület régészeti lelőhelyet nem érint.   
 

3.7. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 

Fejér Megye Területrendezési Tevét (továbbiakban: FmTrT) a Fejér Megyei 
Közgyűlés 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el. 
 

3.7.1. Térszerkezeti tervekkel való összhang igazolása 

A módosítással érintett terület az OTrT illetve FmTrT Szerkezeti tervében is 
„mezőgazdasági térség” illetve „vízgazdálkodási térség” besorolású.  
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Az Ország Szerkezeti Terve 

 

 

Fejér Megye Térségi szerkezeti terve 

 

 

Mezőgazdasági térség 

területe: 1640,66 ha 

Területrendezési követelmények 
A mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki. 

Összhang igazolása 
A fentiek alapján mezőgazdasági térségbe sorolt területek 25%-a bármilyen 
területfelhasználási kategóriába besorolható. A módosítással érintett terület egy része 
„rekreációs és szabadidő funkciójú terület” területfelhasználásba, másik része 
„vízgazdálkodási területbe” tartozik, ezen területek határvonalainak korrekciója történik.  
A rekreációs és szabadidő funkciójú terület mérete 1,84 ha, ami a mezőgazdasági 
térségbe sorolt terület 0,0011 %-a. 0,0011%<25% 
Megfelel. 
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Vízgazdálkodási térség 

területe: 2,95 ha 

Területrendezési követelmények 

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 honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és 
a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

Összhang igazolása 

A Papkerti Horgásztó területe tartozik „vízgazdálkodási térségbe”. Jelen TRE módosítás 
során a tó területe az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területére kerül pontosításra.   
A „vízgazdálkodási térség” területe FmTrT-ben: 2,09 ha, a „vízgazdálkodási terület” 
területe a TSZT-ben: 2,46 ha. 
Megfelel. 

3.7.2. A Trtv. 12. § szerinti egyéb, a térségi 
területfelhasználással összefüggő előírásoknak való 
megfelelőségek igazolása 

Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészletet nem érint a tervezett módosítás. 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészletet szintén nem érint a tervezett módosítás. 

3.7.3. Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
megfelelőségének igazolása 

A módosítás nem befolyásolja a területrendezési tervben szereplő műszaki-
infrastuktura-hálózatok és egyedi építmények tervezett rendjét. 

3.7.4. Az országos és megyei térségi övezetekkel való 
összhang igazolása 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az országos térségi övezetek közül 
melyek érintik Vértesboglár közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a 
tervezési területet: 

 
Trtv

* 

MvM 
rende
let** 

FmTr
T 

Trtv országos övezetei 

Érintettség 

 melléklete közig. 
ter. 

módosítással 
érintett terület 

041/18 hrsz 
1 3/1  3.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete igen nem 

2 3/1  3.1. Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

igen igen 

3 3/1  3.1. 
Ökológiai hálózat puffer területének 
övezete 

nem nem 

4 3/2  3.2. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

igen nem 
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Trtv

* 

MvM 
rende
let** 

FmTr
T 

Trtv országos övezetei 

Érintettség 

 melléklete közig. 
ter. 

módosítással 
érintett terület 

041/18 hrsz 
5 3/3  3.3. Erdők övezete igen nem 

6 3/4  3.5. 
Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete által 
érintett települések 

nem nem 

7 3/5  3.8. 
Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete által érintett települések 

nem nem 

8  1 3.2. 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

igen nem 

9  2 3.3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete igen nem 
10  3 3.4. Tájképvédelmi terület övezete igen nem 
11  4 3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete igen nem 
12  5 3.7. Nagyvízi meder övezete nem nem 
13  6  VTT-tározók övezete nem nem 

 
Ökológiai Hálózat – Ökológiai folyosó 

    
Területrendezési követelmények Összhang igazolása 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki.  

A módosítás során új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, 
továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 
és helyezhetők el.  

A módosítás során új közlekedési vagy energetikai 
infrastruktúra-hálózati elem nem kerül tervezésre. 

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.  

A módosítás során új célkitermelőhely és 
külfejtéses művelésű bányatelek nem létesül, a 
módosítással érintett területen bányászati 
tevékenység nem folyik és nem is tervezett. 

Megfelel. 
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Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy a megyei térségi övezetek közül melyek 
érintik Vértesboglár közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a tervezési 
területet: 

 
FmTrT 

melléklete 
a Trtv. megyei övezetei  

Érintettség 

közig. ter. 
tervezési 

terület 041/18 
hrsz 

14 3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem nem 
15 3.10 Rendszeresen belvízjárta területek övezete nem nem 
16 3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete igen*  nem 
  Egyedileg meghatározott megyei övezetek   

17 3.12. Felzárkóztatandó belső periféria övezete nem nem 

18 3.13. 
Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő 
övezet 

igen* igen  

19 3.14. 
Megyei jogú városok vonzáskörzete 
gazdaságfejlesztési övezete 

nem nem 

20 3.15. Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet nem nem 
21 3.16. Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet nem nem 
22 3.17. Majorsági térség övezete nem nem 

23 3.18. 
Karsztvízszint emelkedésével érintett terület 
övezete által érintett települések   

24 3.19. 
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan 
igénybe vehető terület övezete 

igen igen 

*: település teljes közigazgatási területével jelölt térségi övezet 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete: a 
rendelkezésre álló adatok alapján a módosítással 
érintett terület földtani veszélyforrással nem érintett. 
 

Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő 
övezet: a módosítás során a Településfejlesztési 
koncepció nem módosul. Vértesboglár nem része a 
Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció 
programnak. 

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe 
vehető terület övezete: Az övezetbe a módosítással 
érintett terület ökológiai folyosó övezetébe tartozó 
területrésze tartozik. A tervezett módosítás naperőmű 
létesítését nem tartalmazza. 

 

  

12. ábra: Naperőmű 
létesítés céljából 

korlátozottan igénybe 
vehető terület övezete 



Vértesboglár TRE módosítás   VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
Kkre jelű övezetre vonatkozóan                 egyszerűsített eljárás 

2022. január                                                   32  

4. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS KÉRELEM ÉS 
INDOKLÁSA 

4.1. OTÉK ALÓLI FELMENTÉS TÁRGYA 
Az Önkormányzat kéri, hogy a Kkr jelű különleges beépítésre nem szánt terület — 
rekreációs és szabadidő funkciójú terület övezetben 10% lehessen a beépítettség 
legnagyobb mértéke. 

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

OTÉK 2012-ben a beépítésre nem szánt különleges területek megengedett lenagyobb 
beépíthetőségének mértéke 2% volt, a jelenleg hatályos OTÉK-ban már 10%. 

Vértesboglár TRE elfogadása óta eltelt időszakban történt telekalakítások következtében a 
Kkr övezet területe már nem azonos telken szerepel a Papkerti Horgásztóval, a tó területe 
külön telek lett. A Kkr övezetben a hatályos TRE-vel összhangban álló fejlesztések 
megvalósítása tervezett, azonban ezek megvalósításához kevés a „%-os beépíthetőség. Ha 
most készülnének Vértesboglár TRE, akkor a Kkre övezetben az országos szabályok szerint 
lehetne 10 % a beépíthetőség maximális mértéke. A kérelem arra irányul, hogy a Kkre 
övezetben a jelenleg hatályos OTÉK-ban megengedett mértékű lehessen a telek 
beépíthetőségének mértéke. A terület fejlesztését az önkormányzat támogatja, fejlesztések 
megvalósítása érdekében az Önkormányzat a területet kiemelt fejlesztési területté 
nyílvánította. 

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

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

A beépítésre nem szánt különleges terület beépíthetőségének mértéke változott 
Vértesboglár TRE elfogadása óta, 2%-ról 10%-ra. Ha a módosítással érintett területen az 
OTÉK 2012 szerint szeretnénk a 10 %-os beépíthetőséget érvényesíteni, akkor a terület 
beépítésre szánt területbe kellene átsorolni. Ha vizsgált területen beépítésre nem szánt 
terület helyett beépítésre szánt terület kerülne kijelölésre az hosszabb távon, mind 
településszerkezeti, de különösen természetvédelmi szempontból sokkal kedvezőtlenebb 
változat lenne. 

b) közérdeket nem sért, 

Területfelhasználás változás nem tervezett, a hatályos TRE-ben már kijelölt rekreációs célú 
fejlesztési területen az elhatározott funkció szerinti fejlesztések megvalósulása közérdek is. 
Terület már jelenleg is kedvelt rekreációs terület. A területen fokozatosan, lépésről-lépésre 
történik a fejlesztés. Vértesboglár számára is kedvező, ha színvonalas szabadidő eltöltési 
lehetőséggel bővül a település turisztikai kínálata. A közérdekkel való összhangot bizonyítja 
az is, hogy az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítsa.  
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c) biztosított az OTÉK 31.§ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek 

A tervezett módosítás során új fejlesztési terület nem kerül kijelölésre. A hatályos TRE 
egyeztetése során a vizsgált terület, rekreációs célú hasznosítása ellen egyetlenegy 
államigazgatási szerv és a lakosság sem emelt kifogást. Jelen TRE módosítás szakági 
alátámasztó munkarészeiben igazolásra került, hogy a beépítettség mértékének növelése a 
területen lakóterületek és vegyes területek használatát nem zavarja.  

A Kkre övezetben a beépíthetőség mértékének növelése nem sért természetvédelmi és 
környezetvédelmi érdekeket. Védett természeti értékek a területen nem fordulnak elő, a 
vizsgált területtől keletre folyó vízfolyás menti 20m-es sávban a terület be nem 
építhetőségének előírásával és zöldfelületként való megtartásával biztosítható a Boglári-
vízfolyás ökológiai kapcsolattartó képességének megtartása. A HÉSZ tartalmazza az 
övezetben betartandó környezeti feltételeket ezek és az országos környezetvédelmi tárgyú 
jogszabályok előírásainak betartásával a környezet szennyezése elkerülhető. 

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

A Kkre övezetben folytatott, illetve folytatni tervezett tevékenységek, ill. elhelyezésre kerülő 
építmények nem tűz- és közveszélyesek. 

A Kkre övezetben a beépítési % 2%-ról 10%-ra való növelése nem befolyásolja a terület 
geológiai, terep, talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai és éghajlati adottságait.  
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5. AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYKÉRÉS SORÁN 
BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 
FIGYELEMBEVÉTELE A TERVEZÉS SORÁN 

5.1. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELŐZETES VÉLEMÉNYEINEK 

FIGYELEMBE VÉTELE 
A településrendezési eszközök jelen módosítása a Településrendezési kódex szerinti ú.n. 
egyszerűsített eljárással történik. 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet egyszerűsített eljárás 
esetén is lehetőséget biztosít adatkérésre, ill. előzetes véleménykérésre. 2021. 
novemberban a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. melléklete szerinti véleményezők 
megkeresésére kerültek, hogy 

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

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

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

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

 Véleményező 
Előzetes 
vélemény 

adott 

Adatszolgá
ltatást 
adott 

További 
eljárásban 
részt kíván-

e venni 

1 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész I NK I 

2 

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

I I I 

3 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság I I I 

4 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Ny N Nny 

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

7 

A népegészségügyi hatáskörben eljáró 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
közegészségügyi szakterület (az Állami 
Főépítész véleményező levelében 
ismertetett vélemény) 

I NK I 

8 
Ingatlanügyi, földügyi igazgatási 
hatáskörben eljáró Fejér Megyei I I N 
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 Véleményező 
Előzetes 
vélemény 

adott 

Adatszolgá
ltatást 
adott 

További 
eljárásban 
részt kíván-

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

9 
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelési 
és Erdészeti Főosztály, Erdőfelügyeleti 
Osztály 

I I N 

10 

Örökségvédelmi hatáskörében eljáró Fejér 
Megyei Kormányhivatal régészeti örökség 
és műemléki érték, világörökségi és 
világörökség várományos terület védelme 
szakterület (az Állami Főépítész 
véleményező levelében ismertetett 
vélemény) 

I I I 

11 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály Nny N Nny 

12 

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

I NK I 

13 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Vasúti hatósági Főosztály Nny NK Nny 

14 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály Nny NK Nny 

15 
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály Nny NK Nny 

16 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály Nny NK Nny 

17 Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nny Nk Nny 
18 Fejér Megyei Önkormányzat Nny NK Nny 

I – igen 

N – nem 

Nny – nem nyilatkozott 

NK – nincs adatszolgáltatási kötelezettsége 

5.2. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 

EGYEZTETÉSE 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: SKVr.) szerint településrészre készülő településrendezési terv 
esetében a várható környezeti hatások jelentőségének függvényében döntendő el, hogy 
környezeti vizsgálat lefolytatása, és környezeti értékelés készítése szükséges-e. A 2021. 
októberében kiküldött Tájékoztatási dokumentációban az SKVr. 2. mellékletének szempontjai 
szerint értékelésre kerültek a módosítás várható környezeti hatásai, amely értékelés alapján 
az Önkormányzat azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a módosítással érintett területettel 
(Kkr jelű különleges beépítésre nem szánt terület— rekreációs, szabadidő funkciójú terület 
építési paramétereinek módosítása) kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása 
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esetén környezeti vizsgálat lefolytatását, valamint környezeti értékelés készítését nem tartja 
szükségesnek.  

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

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

A környezetvédelméért felelős szervek véleményét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

2. táblázat: A környezetvédelméért felelő szervek véleményének összafoglalása a TRE módosítás kapcsán 
környezeti vizsgálat lefolytatásáról, illetve települési környezeti értékelés szükségességéről 

 Véleményező szerv vélemény 

1 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

2 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja szükségesnek  

3 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály  

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

4 Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékesség hiányában nem nyilatkozik 

5 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

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

6 
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész 

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

7 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelési és Erdészeti Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja szükségesnek 

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

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

9 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

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

10 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

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

11 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, 
Főosztály 

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

A települési örökségvédelmi tanulmány elkészítésének célja 

 
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2021. (VII. 20.) határozatában 

a 041/18 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Vértesboglár Község 

Polgármestere a 041/18 hrsz.-ú ingatlan fejlesztése érdekében 70/2021. (VIII.23.) 

önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek módosításáról. 

A településtervezési feladatokat a Tájoló-Terv Kft. készíti. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített környezet 

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

településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük sokféleségének és 

gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, felújításának és 

továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni. 

Mivel a község teljes közigazgatási területére vonatkozóan örökségvédelmi 

hatástanulmány még nem készült, vagy nem áll rendelkezésre ezért a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi XLIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a 

településrendezési eszközök részterületekre történő módosításához örökségvédelmi 

hatástanulmány készítése szükséges. 

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

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

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 

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

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 

kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség 

megőrzésének alapvető követelményére. 

 

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

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

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

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

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

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

meghatározott célra jogosult felhasználni.  

 

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

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

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

Vértesboglár község a Vértes-hegység déli, hegylábi zónájában a Boglári-vízfolyás 

északnyugat-délkeleti irányú völgyének délnyugati oldalán fekszik. A település 

közigazgatásilag Fejér megyében, a Bicskei Járásban fekszik. A tervezési terület Vértesboglár 

külterületén, a belterület északkeleti szélén, 8126. számú fő közlekedési úttól északnyugatra a 

Boglári-vízfolyásra 2007-ben létesített mesterséges tó déli, délnyugati partján elterülő 

ingatlanokon található. 

 

1.1) A település történeti leírása 
A vizsgált részterület a mai Vértesboglár község belterületének szélén található, ezért a 

település történetének rövid összefoglalása szükséges.  

Boglár (Al- és Felboglár) falu nevének első okleveles említése 1187-ból ismert. 1187-et 

megelőzően a királyi birtok és részben nemesi birtok volt. A királyi birtokrészt III. Béla 1193-

ban a fehérvári kereszteseknek adományozta. Nevét 1193-ban Boclar, 1221-ben Boklar, 1311-

ben Olboklar (Alboglár), 1339-ben Boklár alakban írták. 1221-ben Boklar birtokot Csák 

Demeter vásárolta meg. 1311-ben Károly Róbert király Lukács, Benedek és más elhalt királynéi 

nép felboglári földjeit a Csák nemzetségbeli István fia Péternek, és Vasvári Péter comesnek 

adományozta. Ekkor készült határleírásából kitűnik, hogy Alboglár (Olboklar), Bodmér 

(Budmer), Venye és Kér (Keer) voltak határos falvai. 1332-ben a Csák nemzetségbeli Móric 

domonkos szerzetes lett, ezért a Csák Demeter örökös nélkül hunyt el és minden birtoka, köztük 

Boglár, a királyra szállt vissza. 1333-ban Boglárt Heym fiainak, azután pedig Chenyk 

Bohemusnak adományozta. 1353-ban kelt oklevél szerint Boglár a Hymfi családé volt. 1473-

ban Mátyás király más birtokokkal együtt Boglárt is Török Ambrusnak adományozta. A 

település a török időkben elnéptelenedett, az adólajstromokban csak, mint puszta hely szerepel. 

Az elpusztult falut a környező településekkel együtt az Esterházy család vásárolta meg és az 

1700-as évek közepén német telepesekkel népesítette be. 

 
1.2) A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 
 
A vizsgálat alá vont terület a Fejér megyében, Vértesboglár külterületén, a belterület északkeleti 

szélén, 8126. számú fő közlekedési úttól északnyugatra a Boglári-vízfolyásra 2007-ben 

létesített mesterséges tó déli, délnyugati partján elterülő ingatlanokon található. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő 

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

alapján a hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően 

meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi 

szempontból milyen kockázattal járt.  
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1. kép: 1750 körül készült Mappa topographico praedi Boglar című térkép a vizsgálat alá vont 

részterület megjelölésével (forrás: Arcanum / Hungaricana) 

 
2. kép: 1750 körül készült Mappa Poonis Szaár et Boglar című térképes felmérés, a vizsgálat 

alá vont részterület megjelölésével (forrás: Arcanum / Hungaricana) 

 
3. kép: 1763-1787 között készült Első katonai felmérés, a vizsgálat alá vont részterület 

megjelölésével (forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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4. kép. 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés a vizsgálat alá vont részterület 

megjelölésével (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 
5. kép. 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen, a vizsgálat alá vont 

részterület megjelölésével (forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 
6. kép: Vizsgálat alá vont részterület a 19. századi kataszteri térképen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 

A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  

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

lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 

Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 

korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 

A település régészeti örökségének terepbejárással kell megvalósítani. 

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

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

műszer alkalmazását jelenti. 

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

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

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

Kutatási előzmények: 

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

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

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

erősen beépített belterület nem kedvez a régészeti kutatás lehetőségének.  

Az ország régészeti értékekeinek szisztematikus számbavételére vállalkozó 

Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat Vértesboglár vonatkozásában nem készült. A 

község közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány nem áll 

rendelkezésre, illetve nincs információ arról, hogy egyáltalán valamikor is készült-e.  

 

Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

A jelen hatáselemzés elsődlegesen a Magyar Nemzeti Múzeum, a Fejér megyében 

gyűjtőkörrel rendelkező Szent István Király Múzeum adattáraiban fellelhető, a korábban 

készült hatástanulmányban jelölt, illetve kiváltképpen a Miniszterelnökség Építészeti, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága (továbbiakban Miniszterelnökség) 

lelőhely-nyilvántartásában szereplő adatokra, vagyis a korábbi régészeti kutatások 

eredményeire, továbbá a jelen tanulmányt megalapozó terepbejárás eredményeire támaszkodik.  

A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból 

elsősorban a katonai felmérésekre és az Eszterházy család hagyatékából származó felmérési 

térképlapokra támaszkodhatunk (1-6. kép). Fontos azonban, hogy a településrendezési 

eszközök módosításával érintett Vértesboglár külterületi ingatlanok területére vonatkozóan a 

történeti térképeken nem látható olyan jelölés, amely régészeti lelőhelyre utalhatna. 

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy az 1750 körül készült Mappa Poonis Szaár 

et Boglar című felmérési térkép a vizsgált területtől dél, délkeleti irányban, kb. 100 méterre, ma 

már belterületen, középkori templom romja került jelölésre (7. kép). Ez a templomépület ma 

már nem létezik, de a régészeti lelőhelyek helyet adó ingatlan nagy biztonsággal azonosítható. 

Ugyancsak erre a régészeti lelőhelyre utalhat, a Vértesboglár község hivatalos honlapján közzé 

tett szöveg, amely szerint az Alkotmány utca 48 szám alatti ingatlanon korábban középkori 

leletek kerültek felszínre. Megjegyzendő. hogy az Alkotmány utcában nincs 48-as házszám, 

van viszont 48 hrsz, amely ingatlan egyébként az említett térkép alapján is érintett (8. kép). 
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7. kép: „Alte Kirchen” vagyis „régi templomocska” jelölése 1750 körül készült Mappa Poonis 

Szaár et Boglar című felmérési térkép 

 
8. kép: Középkori templom helyének georeferált illesztése (piros) a helyrajzi számos 

alaptérképhez, a vizsgált terület (sárga) jelölésével 

 

Régészeti terepbejárás 

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

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

régészeti örökségének terepbejárással való felmérését.  
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A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, 

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

dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére és 

térbeli lehatárolására. A terepbejárás nem csupán a fejlesztésre kijelölt ingatlanokra 

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

nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatással érintett területre, valamint 

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

meg, amelynek során az előzetes adatgyűjtés eredményeinek figyelembe vételével kerül 

megtervezésre bejárás útvonala. 

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

illetve határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez 

a terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, 

amelynek során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés 

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

megvizsgálásra. A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes 

helymeghatározási pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas 

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

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

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

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

sor, csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

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

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

készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 

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

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

adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 

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

dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes 

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

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

térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

A régészeti lelőhely-lokalizációs és állapotfelmérő bejárásra 2021. december 29-30-án 

került sor. Vértesboglár rendezési tervének jelen módosításával érintett ingatlanok részben 

beépítetettek, fedettek, illetve gyepként használtak. A vizsgált terület jelenlegi állapotából és 

az ingatlan tulajdonosától kapott információk alapján megállapítható, hogy a mesterséges tó 

2007. évben, a tómeder kiemelésével készült, miközben a tó és az út közötti ingatlanra kb. 1,5-

2,5 méter vastagságú feltöltés került. Utóbbi az út két oldalán szemmel látható szintkülönbség 

egyértelműen megállapítható. Így tehát, az ingatlanok használati módjából és állapotából 

adódóan a régészeti terepbejárásos lelőhely-lokalizáció eredményesen nem volt 

megvalósítható. 

A terepbejárás ugyanakkor a vizsgált terület 100-200 méteres, szántó művelésű 

környezetére is kiterjedt. Utóbbi eredményeként, a vizsgált terület határától dél, délkeleti 

irányban, kb. 40-50 méterre, már belterületen, a gázfogadó állomás és a vízmű környékén, a 

felszínen szóródó kerémialeletek középkori régészeti lelőhely került azonosítása. A régészeti 

lelőhely meghatározása a felszínen szóródó régészeti leletek (őskori és Árpádkori 

kerámiatöredékek) pozíciója alapján történt. A régészeti lelőhely kiterjedésének 

valószínűsíthető határát a felszínen szóródó leletek intenzitása jelzi (9. kép).  
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9. kép: A régészeti lelőhely (piros) és a tervezés alá vont terület (sárga)  

 

 

 

Légi régészeti lelőhely-felderítés  

Vértesboglár rendezési tervének jelen módosításával érintett ingatlanokon 2021. 

december 29-én légi régészeti lelőhely-felderítésre került sor. A tervezési terület és közvetlen 

környezete beépített belterület, másrészt mezőgazdasági művelésű, közelmúltban szántott, 

illetve gyepként hasznosított, kisebb részt fás, bozótos. A jelenlegi hasznosításból következő 

állapot a légi régészeti megfigyelésre kedvezőtlen észlelési körülményeket biztosított. A 

kutatáshoz egy 3DR SOLO típusú, quadcopter drónt és 4K Gopro 4 Black típusú kamerát 

használtunk. A területek többszöri, különböző magasságból és különböző szögekből, jó 

fényviszonyok között kerültek pásztázásra. A felvételek kiértékelésével, a már ismerteken túl, 

újabb régészeti adat nem merült fel. 

 

1.3) A település régészeti értékleltára (a részterületre vonatkozóan) 
 

1.3.1.Védett régészeti lelőhelyek 

Vértesboglár közigazgatási területén a jelen tervmódosításokkal érintett részterületeken a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 45. pontja, továbbá a 11-17 

§ szerint meghatározott, miniszteri rendelettel kiemelten vagy fokozottan védett, történeti és 

kulturális jelentőségű régészeti lelőhely nem található. 
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10. kép: Légi fotó a vizsgálat alá von területről 

 

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

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

Kormányhivatal által FE/ÁF/00301-8/2021 iktatószámon 2021. november 11-én kiadott 

adatszolgáltatás felhasználásával készült.  

 

A vizsgált területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincs, de a beépítésre szánt ingatlanok, 

ingatlanrészek közvetlen szomszédságában a terepbejárással újként azonosított régészeti 

lelőhely van. 

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

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

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

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

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

időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a 

régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján 

módosulhat. 
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2. lelőhely 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Vértesboglár 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Középkori templomhely és környezete 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 44-111 Koordináták EOV Y 576819 EOV X 188945 

 Helyrajzi szám 07/1, 082/17, 2/2, 44/2, 45/2, 46, 47/4, 48, 65 

 Földrajzi leírás 

A lelőhely Vértesboglár község belterületének ÉK-i szélén, az Alkotmány utca K-i 

felén lévő ingatlanokon, a gázfogadó állomás és a vízmű körül, a Boglári-vízfolyás 

Ny-i partján emelkedő magasparton, részben beépített belterületen, részben 

szántóföldi ingatlanrészeken található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot bolygatott, részben 

beépített, részben 
mezőgazdaságilag művelt 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 
erózió, beépítés 

7 Ismertség  

8 Tevékenység terepbejárás, légi fotó 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.12.29. 
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 2) A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
 
2.1) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 

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

A vizsgálat alá vont terület a Fejér megyében található Vértesboglár község közigazgatási 

egységén belül, a belterület északkeleti szélén, 8126. számú fő közlekedési úttól északnyugatra 

a Boglári-vízfolyásra 2007-ben létesített mesterséges tó déli, délnyugati partján elterülő 

ingatlanokon, már külterületen található. A tervezési terület a 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz 

ingatlanok.  

A 41/20 hrsz ingatlanon 2007-ben létesített mesterséges tó található. A 041/19 hrsz 

ingatlan út. A 41/18 hrsz jelenleg gyep használatban van. Az érintett ingatlanokon a történeti 

térképek alapján a Boglári-vízfolyás szabályozás előtti medre és mocsaras rétje volt. 2007-ben 

a mesterséges tó kialakításához kapcsolódóan jelentő földmunkákat végeztek, amelynek során 

a tómeder kiemelésre, az út bevágásra, a tó és a műút közötti terület 1,5-2,5 m vastagságban 

feltöltésre került.  

 

 
11. kép: Vértesboglár, tervezés alá vont terület 

 

2.1.2 Változtatási szándékok (rövid összefoglalás) 

Vértesboglár község települési eszközeinek a külterület 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz 

ingatlanokra tervezett módosítása a következő célokat jelölte meg:  

A Papkerti-tó térségében a 041/18 hrsz.-ú, Kkr jelű rekreációs funkciójú övezetbe sorolt 

telken a sporthorgászathoz kapcsolódó épületek és az üzemeléshez szükséges építmény 

telepítése tervezett. A piknikpark kialakításának célja pedig a minőségi rekreációs időtöltés 

szinterének biztosítása.  

Az előzetes tervek szerint az ún. piknikpark az alábbi szolgáltatásokat, illetve 

épületeket/építményeket foglalná magában: 
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Jelenleg a 041/18 hrsz.-ú ingatlanon az ingatlan-nyilvántartás szerint egy 243 m2 alapterületű 

épület áll. A 041/18 hrsz.-ú telek területe 12.446 m2. A telek jelenlegi beépítettsége 1,9%. A 

tervezett épületek és építmények összes területe cca. 920m2. A jelenlegi és tervezett 

beépítettség mértéke összesen ~9,3% körül alakulna. 

A Kkr övezetbe tartozik még a 041/6 hrsz.-ú telek alrészlete, amelynek területe 5228 

m2, az ingatlan-nyilvántartás szerint a területen elhelyezkedő épületek összes alapterülete 

cca.134 m2, a terület jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerinti beépítettsége 2,5%, de az ortofoto 

szerint a terület tényleges beépítettsége ettől nagyobb mértékű (az eltérés mértéke elérheti az 

50%-ot is). 

 

2.2. A változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 
Vértesboglár község települési eszközeinek 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz ingatlanokra 

tervezett módosítása nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érinti. Ugyanakkor a fejlesztéssel 

érintett terület közelében a ’Középkori templom és környezete’ néven azonosított régészeti 

lelőhely található.  
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
 

Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 

valamint az önkormányzati feladatok meghatározása. 

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

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

emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának vagy pusztulásának 

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

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

irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző és csak szükség esetén mentő jellegűeknek kell 

lenniük. Amennyiben a régészeti örökség elemeit eredeti összefüggésükből, a régészeti lelőhely 

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

keretében kerülhet sor. 

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

fenntartása a Vértesboglár területén ismert lelőhelyek esetében biztosítja a még bolygatatlan 

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

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

feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve lehetséges.  

 

3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 

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

hasznosításából adódó károsan ható folyamatok lassítása, visszafordítása érdekében az 

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

múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a negatív folyamatok 

visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a kulturális örökség elemeinek részleges 

vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 

 

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

lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi önkormányzat, a 

szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodája, megyei 

múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások együttműködésével lehetséges.  

A fejlesztési övezetben található régészeti lelőhelyen a tervezett beruházás 

megvalósulása esetén a régészeti emlékekben keletkező károk enyhítésére nincs, csupán 

megelőzésre van lehetőség. Ennek a törvény által előírt módja a régészeti lelőhely elkerülése, 

jogszabályi módon meghatározott elfedése, vagy a beruházást megelőző feltárása. 
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4. Összefoglalás 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési 

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

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

törvények tiszteletben tartása. 

Vértesboglár község települési eszközeinek a külterület 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz 

ingatlanokra tervezett módosítása épületek és építmények elhelyezésével járó sport és 

rekreációs célú fejlesztés. 

A vizsgált területen nincs nyilvántartott vagy ismert régészeti lelőhely, ezért a külterület 

041/18, 041/19 és 041/20 hrsz ingatlanokra vonatkozóan a terepülésrendezési eszközök 

módosításának régészeti akadálya nincs.  

Ugyanakkor beépítésre szánt ingatlanok, ingatlanrészek közvetlen szomszédságában 

adatgyűjtéssel és terepbejárással azonosított régészeti lelőhely található. Fontos kiemelni, hogy 

a ’Középkori templom és környezete’ néven azonosított régészeti lelőhely pontos kiterjedése 

csupán felszíni vizsgálati módszerekkel (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható 

meg, ezért a szomszédos területen tervezett építéssel járó fejlesztések, illetve a létesítéshez 

kapcsolódó földmunkák során régészeti megfigyelés javasolt. 

A törvényi szabályozás szerint régészeti feltárás és feladatellátás, jelen esetben az 

ajánlott régészeti megfigyelés költségeit annak kell viselnie, akinek a fejlesztés megvalósítása 

az érdekében áll, vagyis ennek időbeli és pénzbeli vonzatával már a tervezés kezdeti 

szakaszában kalkulálni javasolt. A régészeti feltárások elvégzésére Vértesboglár közigazgatási 

területén elsősorban a székesfehérvári Szent István Király Múzeum jogosult. Amennyiben 

pedig régészeti lelőhelynek nem minősülő területen, előre nem várt módon régészeti lelet vagy 

emlék kerül elő, úgy haladéktalanul értesíteni kell a székesfehérvári Szent István Király 

Múzeumot. 

* * * 

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

nyilvántartott lelőhelyekről a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Helyettes Államtitkársága vezet közhiteles nyilvántartást. Minden tervezett beruházás előtt 

javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! 

A hatástanulmány alapjául szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése 

esetén új hatásvizsgálat szükséges!  

 

Budapest, 2021 december 28. 

 

Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 
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5. Nyilatkozat 
 

 

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

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

23.) OKM rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosító 

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

rendelet régészet részszakterületen szakértői tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal 

rendelkezem. A Vértesboglár község 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz ingatlanokra tervezett 

módosításához készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági rész, az összeállítás 

időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján, az örökségvédelmi jogszabályokkal és a 

hatósági előírásokkal összhangban készült. A tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatok és 

megoldások az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelnek. 

 

 

 

Budapest, 2021 december 28. 

 

Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 

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

 

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

tervezési terület határa (sárga) EOV térképszelvényen ábrázolva 
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2. térkép: Nyilvántartott és azonosított régészeti lelőhelyek (piros), valamint a  

tervezési terület határa (lila) ortofotón (2018) ábrázolva 
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7. Fényképek  

 

1. fénykép: Vértesboglár külterület 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz tervezési terület 

 

 
2. fénykép: Vértesboglár külterület 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz tervezési terület 
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3. fénykép: Vértesboglár külterület 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz tervezési terület 

 

 
4. fénykép: Vértesboglár 041/18, 041/19 és 041/20 hrsz 
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8. Hatályos örökségvédelmi jogi szabályozás rövid ismertetése 
 
II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok:  
  
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról  
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 
nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről (különösen a 38-49. §) 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és 
kunhalmok néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre)  
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, 
kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését 
szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. 
napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén 
való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi 
Egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről  
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 
Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti 
örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről  
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról  
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról 
68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról  
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet 
rendjéről  
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Ennek 177. § (3) szerint, aki a kulturális örökség 

védett elemeit, gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy elmozdít, 

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

javak körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy műemlék megsemmisítésével vagy 

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

szabadságvesztéssel sújtható.  

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

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

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak 
akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy 
fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a hatóság hozzájárulásával 
végzett tevékenységekre is: amennyiben előre nem látott örökségvédelmi érdek merül 
fel, vagy addig ismeretlen jelenség kerül napvilágra, úgy a végzett tevékenységet 
korlátozni kell. A hatóság a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti 
védelem megindítására, illetve annak megvalósulása esetén a kisajátítás 
kezdeményezésére. 
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A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, 
megrongálása, vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság 
kiszabásával jár, ill. bizonyos esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik.  
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 
észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében:  
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető.  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES VÉLEMÉNYEK,  

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK, EGYÉB IRATOK 
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VÉRTESBOGLÁR FŐÉPÍTÉSZÉNEK FELJEGYZÉSE 

VÉRTESBOGLÁR 60/2021. (VII. 20.) és 70/2021. (VIII.23.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATAIBAN 

SZEREPLŐ KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 
MÓDOSÍTÁS TERVDOKUMENTÁCIÓINAK A FELADAT JELLEGÉHEZ IGAZODÓ TARTALMÁRÓL 

1. ELŐZMÉNYEK 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 60/2021. (VII. 20.) határozatában 
a Vértesboglár 041/18 hrsz.-ú ingatlant a tulajdonos által kérelmezett és előterjesztett 
beruházás megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

Vértesboglár Község Polgármestere a 70/2021. (VIII.23.) önkormányzati határozatában a 
041/18 hrsz.-ú ingatlan fejlesztése érdekében a község településrendezési eszközeinek 
módosításáról is döntött. A 041/18 hrsz.-ú ingatlan esetében a Kkr jelű rekreációs, szabadidő 
funkciójú terület maximális beépíthetőségének módosítását határozta el, a maximális 
beépítettség mértékének jelenleg hatályos 2%-ról 10%-ra történő emelését. A Vértesboglár 
TRE elfogadása óta a Papkerti Horgásztó és a Kkr jelű övezet közötti határvonalak az 
ingatlan-nyilvántartási térképen pontosodtak. Jelen módosítás során a hatályos ingatlan-
nyilvántartás szerint pontosításra kerül a Papkerti Horgásztó területe és ebből következően a 
Kkr övezet.  

Vértesboglár Község hatályos településrendezési eszközei (továbbiakban: TRE), a 
Településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékletét képező 
szabályozási terv még nem a 314/20212. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott 
tartalommal kerültek kidolgozásra, ezért módosításuk a vonatkozó jogszabályok szerint az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: OTÉK2012) 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. Mivel OTÉK2012 szerint 
különleges beépítésre nem szánt területen még csak 2% a beépíthetőség maximális 
mértéke, a jelenleg hatályos OTÉK-ban megengedett 10% helyett, OTÁK alóli felmentés 
szakmai indoklása is szükséges. 

A településrendezési eszközök módosítások egyeztetése a Településrendezési 
kódex szerinti ún. „egyszerűsített egyeztetési eljárás” szabályai szerint történik, 
mivel: 

 a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem 
változik, 

 nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, 

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

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

2. A TERVI TARTALOM MEGHATÁROZÁSA: 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során a hatályos TRE megalapozó 
vizsgálatai, valamint alátámasztó javaslati munkarészei csak a módosításokra vonatkozóan, 
a tervezési feladat jellegéhez igazodva kerülnek kiegészítésre. Ezért a feladat jellegéhez 
igazodva a településrendezési eszközök módosításának tartalmát az alábbiak szerint 
határozom meg: 

1. ELŐZMÉNYEK 

2. ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
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2.1. A településszerkezeti tervet módosító önkormányzati határozat-tervezete és 
melléklete (Településszerkezeti terv módosítása tervlap). 

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

A jóváhagyandó munkarészek tervlapjai a Véleményezési tervdokumentációban csak 
a módosítással érintett területeket és környezetüket bemutató kivágatokon kerüljenek 
kidolgozásra, jóváhagyást követően elkészülnek az egységes szerkezetbe foglalt 
módosított tervlapok. 

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

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

3.1. Településfejlesztési döntés bemutatása 

3.2. Hatályos településrendezési eszközök 

3.2.1. Településszerkezeti terv  

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

3.3. Településrendezési vizsgálatok és javaslatok 

3.4. Szakági vizsgálatok és javaslatok kiegészítése 

3.4.1. Táj-, és természetvédelem, zöldfelületi vizsgálatok és javaslatok 
kiegészítése 

3.4.2. Közlekedési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése  

3.4.3. Közművek és elektromos hírközlés vizsgálatok és javaslatok 
kiegészítése  

3.5. Települési örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése  

3.6. Területrendezési tervekkel való összhang igazolása 

4. OTÉK alóli felmentés kérelem és indoklása 

5. Az előzetes véleménykérés során beérkezett vélemények figyelembevétele a 
tervezés során 

 

Vértesboglár, 2021. október 20. 
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                           Horváth Adrienne 
                                                                                                   Vértesboglár főépítésze 



























































 

 



 



 



 



 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 

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

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

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

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/ERDŐ/ 7799 - 2 /2021 

Ügyintéző: Kalina István 

Telefon: +36-34-310-704 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása 

Hiv. szám: Vbog/406-9/2021 

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

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 
Vértesboglár Község Önkormányzata 
Sztányi István polgármester részére 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Köszönettel megkaptam hivatkozott számú leveleiket, melyben a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rend. alapján a településrendezési eszközeiknek módosításához a jogszabály szerinti 
adatszolgáltatást és hatóságunk véleményét kérik. 

 
A tervezett módosítások erdőterületeket nem érintenek, ezért államigazgatási szervként az eljárás 
további szakaszaiban nem kívánunk részt venni, hatáskörünket érintően jelentős környezeti 
hatások nem várhatóak, környezeti értékelés készítését nem tartjuk szükségesnek. 
 
A kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségünk alapján az erdők rendeltetés 
szerinti adatai (szükség esetén) az alábbi elérhetőségi útvonalról tölthetőek le: 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2020/rendeltetes_2020_fejer_megye.zip  
 

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

 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 

 
Kapják: 

1. Vértesboglár Község Önkormányzata 152733707  HK 
2. Irattár 
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