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31/2013. (II. 26.) határozata 

Csákvár Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Csákvár Nagyközség 

Településszerkezeti Tervét és úgy határozott, hogy azt az alábbiak szerint elfogadja: 

 

Csákvár Nagyközség Településszerkezeti terve 

Csákvár Nagyközség Településszerkezeti tervnek leírása 

A Településszerkezeti Terv határozza meg a község alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli 

kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt 

többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának 

javítása mellett. 

 

1. A település igazgatási területének területfelhasználási egységeinek tagozódása: 

A település területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területi egységekből áll. A beépítésre 

szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés), a beépítésre nem 

szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a külterület. 

-  a beépítésre szánt területi egységek: kisvárosias lakóterület 

kertvárosias lakóterület 

falusias lakóterület 

településközpont vegyes terület 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

hétvégi házas üdülőterület 

beépítésre szánt különleges terület: 

- hulladék elhelyezésére szánt  

- mezőgazdasági üzemi terület  

- idegenforgalmi központ  

- nagykiterjedésű kereskedelmi gazdasági  

- beépítésre nem szánt területek:          közlekedési és közműterület 

 zöldterület 

 erdőterület 

 általános mezőgazdasági terület 
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 korlátozott használatú mezőgazdasági terület 

 kertes mezőgazdasági terület 

 vízgazdálkodási terület 

 különleges beépítésre nem szánt terület: 

- külszíni bánya 

- idegenforgalmi terület 

- sportolási célú terület 

 

2.  A település kialakult településszerkezetének fejlesztése: 

Az igazgatási terület településszerkezetében jelentős változást nem javasol a településszerkezeti terv. 

A nyugati térség hegyvidékén az erdők megmaradnak, hasonlóan a keleti térség nagytáblás 

mezőgazdasági területeihez, azokon a mezőgazdasági üzemi területekhez. A belterülethez csatlakozó 

és az attól távolabb eső kertes mezőgazdasági tömbök besorolása is változatlan marad. A belterület 

távlati fejlesztése, a belterületbe vonásra tervezett területek is változatlanok. 

 

3. A belterületi településszerkezet fejlesztése: 

A tervezett belterületi határ a tervelőzményben javasolt marad. Megmarad a belterülettől északra, az 

erdőn túl a távlati lakóterület fejlesztésre kijelölt terület. A délen, a főút mentén, annak nyugati és 

keleti oldalán, javasolt gazdasági területek határa is megmarad. A belterülethez délen csatlakozó 

kiskerti terület kisebb része kertvárosias és falusias lakóterületbe kerül. A nyugati üdülőterület alsó, a 

lakóterülettel határos tömbjei kertvárosias lakóterületbe sorolódik. A belterület szélén, a Széchenyi 

úttól északra a tervezett lakóterület egy tömbje kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kerül. A 

Dobogó utca menti erdős rész nagyobb hányada kertvárosias lakóterületként fejlesztendő. A temető 

déli oldalán lévő hasznosítatlan térség gazdaságiból kertvárosias lakóterületbe kerül, ilyen besorolás 

tervezett a Gánti út eredetileg falusias lakóterületén is. A településközpont túlnyomóan intézményi 

hasznosítású tömbjei maradnak településközpont vegyes területben. 

A központ környéki, kistelkes, többlakásos lakóépületekkel beépített tömbök és a Szent Vince utca 

alatti tömb kisvárosias besorolású lesz. A Kisdobos utcától délre tervezett kertvárosias tömbök 

megmaradnak, hasonlóan a Berényi út déli oldalán lévő gazdasági terület bővítéséhez. A Radnóti utcai 

lakótömb feltárása már tervezett, a Tolbuhin utcai tömb feltárását most javasolja a terv. 

1 
A Kisdobos utca menti tervezett lakóterület kialakítása változik, a lakótömbök között (mintegy 0,5 ha 

területű) zöldterület, közpark alakítandó ki. 

Az Eszterházy Móric köz és a Móricz Zs. utcák közötti lakótömbök kialakítása változik, a terület DK-i 

részén a zöldterület, közpark területe, lehatárolása változatlan marad.  

A Kossuth Lajos utca menti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület csökken, a szomszédos 

lakóterület bővítése miatt. 

4. A lakóterületek besorolása és fejlesztési területei (Lk, Lke, Lf): 

A meglévő lakóterületek kisvárosias, kertvárosias és falusias besorolásúak, a tervezett lakóterületek a 

településközpont közelében kisvárosias besorolásúak, a belterület délnyugati és keleti részén 

kertvárosias lakóterületek, a délre eső kertes mezőgazdasági tömbök rovására létesülő lakóterületek 

pedig kertvárosias lakóterületek lesznek. Falusias lakóterület a Széchenyi utca délkeleti oldalának egy 

része. 
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A Kisdobos utca menti tervezett új lakóterület kertvárosias lakóterületként alakítandó ki (mintegy 65 

új telek). 

A Vértes utca - Szabadság utca közötti 1743/2 hrsz. útszakasz jelenlegi nyomvonalán és szélességgel 

megtartandó. 

Az Eszterházy Móric köz és a Móricz Zs. utcák közötti lakótömbökben mintegy 55 új lakótelek 

alakítható ki (kertvárosias  lakóterület). 

5. A település intézményellátása, településközpont vegyes területek (Vt): 

A település intézményi ellátását jellemzően a városközponti településközponti vegyes területeken 

kapják. De a lakóterületeken is vannak intézmények. A további fejlesztések szintén a kialakult vegyes 



területeken történhetnek, valamint a még hasznosítatlan telkeken. A magasabb szintű ellátást a közeli 

nagyobb településeken, városokban, és a megyeszékhelyen kapják.  

 

6. Gazdasági területek (Gksz): 

Külterületen gazdasági terület besorolást kapott jelenlegi és távlati funkciója miatt a Vértesi 

Tájvédelmi Körzet területén elszórtan lévő két volt honvédségi terület, valamint a belterület déli 

szomszédságában található pálinkafőző területe. Valamennyi külterületi gazdasági terület 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe került besorolásra. 

A külterületen elhelyezkedő, a hatályos településszerkezeti tervben gazdasági területként lehatárolt 

többi terület felülvizsgálata a településrendezési terv módosítás, illetve a külterületi szabályozási terv 

kidolgozása keretében megtörtént, a fent nem említett gazdasági területek a hatályos jogszabályokban 

foglaltak és a területek funkciójának figyelembe vételével beépítésre szánt különleges területbe 

kerültek átsorolásra.  

Gazdasági területből kikerül a Lovasberény felé vezető út mentén fekvő ún. Csikóakol területe, mely 

része a Vértesi Tájvédelmi Körzetnek és a Natura 2000 hálózatnak, továbbá alacsony fekvése, 

belvízveszélyes volta miatt nem alkalmas a beépítésre.  

A település gazdasági területei kereskedelmi, szolgáltató jellegű gazdasági területek. Ilyen 

létesítmények a belterület északi szélén vannak, de több kisebb terület máshol a lakóterületek 

közelében is vannak.  

3
A Kossuth Lajos utcától nyugatra lévő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a Kiss Ernő utca 

végi szakaszon a 343/2 hrsz.-hoz csatolandó, mintegy 6 m széles sávval csökkentendő.  

 

7. Üdülőterület (Üh):    

A belterület peremén található üdülőterület hétvégi házas üdülőterület. 

 

8. Különleges területek (K):    

A beépítésre szánt különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, 

építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak: 

 Keg: egészségügyi létesítmények területe, 

 K-sp: sportterület, 

 K-h: a hulladék-elhelyezést területe 

 K-t: temető, 

 K-mü: mezőgazdasági üzemi terület, 

 K-ü: nagykiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, 

 K-id: idegenforgalmi központ. 

A külterületen beépítésre szánt különleges terület besorolásban (mint nagykiterjedésű kereskedelmi, 

gazdasági funkciójú különleges terület) maradt a Gánt határában lévő, egykori honvédségi területen 

kialakult kőfeldolgozó és értékesítő üzem. A különleges terület besorolást a terület nagykiterjedése, 

sajátos adottságai és a területen érvényben lévő bánya kutatási jog indokolja. 

Vízgazdálkodási területből beépítésre szánt különleges területbe került átsorolásra az OTÉK 

területfelhasználási kategóriájának megfelelően a szennyvíztisztító és annak telkén található állati 

hulladékok átmeneti gyűjtőhelye. A hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény védőtávolsága 1000 

m. 

Gazdasági területből különleges idegenforgalmi központ területbe került átsorolásra a Zámolyi-

medencében található, jelenleg pusztai fogadóként, mintagazdaságként üzemelő ún. Dohányos-ház 

területe. A Natura 2000 területek, valamint ökológiai hálózat magterületének közrefogásában található 

területet a tulajdonos és használó Pro Vértes Nonprofit Kft. természetvédelmi gazdálkodási, bemutató 

célokra kívánja hasznosítani és továbbfejleszteni. 



A külterületen elhelyezkedő gazdasági hasznosítású területek felülvizsgálata során a külterület üzemi 

méretű gazdálkodási központjai, mezőgazdasági telephelyei a jelenlegi funkció megtartásával az 

OTÉK-ban foglaltaknak megfelelően különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerültek átsorolásra. 

 

Új beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területként került lehatárolásra meglévő 

beépítettsége, funkciója alapján a Lovasberény felé vezető út mentén kialakult mezőgazdasági 

telephely, valamint a Zámolyi-medencében található, régi hagyományokra visszatekintő Százados-

tanya területe. Ez utóbbi terület a Pro Vértes Nonprofit Zrt. tulajdonában és használatában áll, a 

környező természetvédelmi szempontból értékes (Natura 2000 területként, ökológiai hálózat 

magterületeként, tervezett helyi természetvédelmi területként, magas természeti értékű területként 

nyilvántartott) gyepterületek fenntartását szolgáló állattartás színhelye. 

 

9. Zöldterületek (Z): 

Zöldterületbe az állandóan növényzettel fedett közterületek tartoznak. 

A zöldterületek az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából az alábbi övezetekre 

tagolódnak: 

 Z-1: közkert 

 Z-2: fásított köztér 

 
4
A Kisdobos utca menti tervezett lakóterületen egy kisebb (mintegy 0,5 ha területű) zöldterület, 

közpark alakítandó ki. 

10. Közlekedési területek:  

Országos utak: 

Csákvár közigazgatási területét jelenleg a 8119j., a 8121j. és a 8126 j. összekötő utak érintik. 

Az országos mellékutak közül a 8119j. északnyugat-délkelet irányban, a 8126j. északkelet-délnyugat 

irányban halad át a településen. Az előbbi a Velence és Tata irányú kapcsolatot, az utóbbi a 81 sz. és a 

811 sz. főutak közötti összeköttetést biztosítja. A 8121j. út kisebb jelentőségű, Csákvárt Gánttal köti 

össze.    

Az országos utak tervezett fejlesztései: 

A település közigazgatási területét érintően területigényes országos útfejlesztések 2013-ig nem 

várhatóak.  

Fejér Megye Területrendezési Terve főúttá fejlesztendő útként, a tervezett Székesfehérvár-Zámoly- 

Csákvár-Felcsút főút részeként jelöli a 8126 j. út Csákvárt érintő (meglévő) szakaszát. Térségi 

jelentőségű mellékút kategóriájú elkerülőként a települést délről elkerülő nyomvonalat javasol. Térségi 

jelentőségű mellékútként jelöli a 8119 j. utat, a jelenlegi nyomvonal megtartásával.   

A Szerkezeti Terv a település déli elkerülését a megyei tervnek megfelelő várható elvi tengelyvonallal 

és védőtávolsággal tartalmazza. 

Az országos utak jelenlegi tervezési kategóriák szerinti besorolása: 

8119j. út: K.V.C., B.V. b-C 

8121j. út: K.V.C., B.V. c-C 

8126j. út: K.V.C., B.V. b-C 

A 8126j. út főútként várható tervezési kategóriák szerinti besorolása: K.IV.C. 

A tervezett elkerülés várható tervezési kategóriák szerinti besorolása: K.V.C. 

Települési utak: 

 Kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak  

A települési utak tervezett fejlesztései: 



A helyi kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez, az új telekosztásokhoz kapcsolódik. 

A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D 

 önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 

 önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 

 helyi külterületi utak: K.VI.C. 

Gyalogos felületek, kerékpárút, turistaút: 

A települést a Zirc-…-Csákvár-Vértesboglár-Alcsútdoboz tervezett térségi kerékpárút érinti. A 

kerékpárút nyomvonalát a Szerkezeti Terv, a megyei tervnek megfelelően, a 8126j. út mentén vezeti.  

Parkolás, rakodás: 

Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél, és a temetőnél 

jelentkezhet. Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint 

szükséges parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól csak a meglévő épületek 

funkcióváltásánál lehet felmentést adni. A közterületi parkolás legalizálásához és szabályozásához 

meg kell alkotni az önkormányzati parkolási rendeletet. 

Tömegközlekedés: 

A tömegközlekedési ellátást továbbra is az országos úton közlekedő helyközi autóbuszjáratok 

biztosíthatják.  

Vasúthálózat: 

Az országos és megyei tervek szerint Csákvártól északkeletre halad a IV.sz. közlekedési folyosó részét 

képező tervezett nagysebességű vasútvonal. A Szerkezeti Terv az elvi nyomvonalat és védőtávolságot 

a megyei tervnek megfelelően tartalmazza.  

 

11. Közműterületek, közműellátás: 

Csákvár kedvező földrajzi elhelyezkedése, térségi kapcsolatainak hatására az intenzívebben fejlődő 

települések közé tartozik. Az elmúlt évek demográfiai adatai is jelzik, hogy folyamatosan érkeznek és 

várhatóan érkezni fognak letelepedni szándékozók. A település Önkormányzata ezért szükségesnek 

tartja, hogy a település fejlődését elősegítve, az érkezők számára úgy biztosítson helyet, hogy a 

településen élők igényei is kielégítettek legyenek.  

A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények 

kielégítésére a tervezett fejlesztési területek megfelelő közműellátását kell biztosítani.  

A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen már csak a teljes közműellátás biztosításával adható 

építési engedély. A teljes közműellátáshoz a már beépített, a beépítésre szánt területen a vízellátást 

(ivóvíz és tüzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a biztonságos felszíni vízrendezést, a 

villamos energia ellátást és a földgázellátást, valamint a vezetékes hírközlést kell biztosítani. A 

funkcióváltó, átsorolásra jelölt területek átsorolásához az előírások szerinti közművesítés meglétét kell 

feltételként szabni. A cél, hogy fokozatosan a település teljes közigazgatási területén biztosítható 

legyen a teljes közműellátás lehetősége és építkezést, területfejlesztést engedélyezni nagyobb távlatban 

már csak a környezet védelmét fokozottabban biztosító teljes komfortot nyújtó teljes közműellátás 

kiépítésével lehessen. 

A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő 

beépített területeinek (lakó-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen egyaránt) a 

közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kell pótolni. A 

közművizsgálatok feltárták az ellátottsági hiányosságokat, amelyek közül a szennyvíz-csatornázottság 

területén jelentősebb a hiány, hiszen a lakásállomány alig több mint 41 %-a csatlakozik közcsatorna 

hálózatra, pedig Csákvár az egyéb okokból sérülékeny környezetű vízbázisok területén levő 

települések csoportjába sorolt. Jelenleg a közhálózatra nem csatlakozó mintegy 1125 lakásból a 

szennyvizet egyedi, többnyire szikkasztóként üzemelő házi gyűjtőmedencékbe gyűjtik. A szinte 

település szintű vezetékes ivóvíz ellátottság mellett így napi 200-250 m
3
 körüli szennyvíz mennyiséget 

szikkasztanak a talajba, amely a település egyik fő vízbázist veszélyeztető szennyező forrása.  



A hiányosságok között kell említeni a burkolatlan utak igényesen meg nem oldott felszíni 

vízrendezését, az utcaképet alakító-rontó villamosvezetékek és hírközlési hálózat tartóoszlopait, az 

irányfény szintű közvilágítást, amely már a közművesítés esztétikailag igénytelen műszaki 

megoldásával összefüggő hiányosság. Ezek a hiányosságok minőségi hiányosságok, amelyeknek 

megoldása az esztétikai igények kielégítésével vonható össze. 

A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új 

beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a megoldása. Az új 

beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken már 

feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi 

követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy ne 

alakuljon ki közműhiányos terület. A fejlesztési területek, új közműigénylők közműellátása mellett a 

már beépített területeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell 

számolni. 

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentés alapján határozzák majd meg az igénynövekedés 

kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez 

igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített területekhez 

közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják 

elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az 

elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. Az újabb 

beépítésre javasolt területeken kell komolyabb külső hálózatfejlesztési igénnyel megoldani a 

közműellátást. A ténylegesen jelentkező építési, funkcióváltási igényhez igazodóan a továbbtervezés 

során kell a szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 

A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények 

kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A 

komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását 

teszi szükségessé. 

Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő 

közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb 

rendezettségű megoldását kell előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni 

vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz 

csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményez. A zárt csapadékvíz csatornás elvezetés jelentős 

karbantartási költségmegtakarítást, területgazdálkodási előnyöket jelent. A kisebb helyigényű zárt 

csapadékcsatorna által felszabaduló terület utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a 

mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja. 

A javasolt településfejlesztés megvalósulása során lényegesen nő a településen a burkolt területek 

aránya. A burkoltság növekedésével az elvezetendő felszíni víz mennyisége is lényegesen nő. Ezért 

nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére - a várható, javasolt 

fejlesztéseket is figyelembe vevő - felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben pontosan lehatárolásra 

kerülhetnek a zárt csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelvezetésre javasolt területek. A pontos 

geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetőséget nyújt ütemezett fejlesztés megvalósítására, 

egyes szakaszok vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási 

támogatás is szerezhető a beruházás megvalósítására. 

A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell 

járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és a 

vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok. Az energiaellátás vonatkozásában figyelembe 

kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás 

iránti igényeken túl, az esztétikai igények is fokozatosan előtérbe kerülnek, így többek az utcaképet 

rontó szabadvezetékes, légkábeles villamos energia ellátó és vezetékes távközlési rendszerek 

látványjavítási igénye is. Ezért a villamos energia ellátás hálózatainak és a vezetékes távközlési 

hálózat település szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell. Ennek a 

célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza a jósolt klímaváltozás is, hiszen a várható szélsőségesebb 

időjárás, a várható szélerősödés mellett a hálózatok földalatti elhelyezkedése nagyobb 

üzembiztonságot ígér. 



A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, az új fogyasztók 

közműigényeinek - mennyiségi új többlet igények - kielégítését a szolgáltatók vállalják, gondot a 

közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, amelyet a privatizált, gazdasági 

érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A villamos energia (közép-, 

kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes távközlési hálózatok telepítésében a 

privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, s valóban többlet költséggel járó, földalatti 

kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben ha 

előírásra kerül és az, helyi építési szabályzatként elfogadást nyer, akkor rendeleti hátteret, törvényi 

alapot nyújt az Önkormányzatnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb közműfektetés 

megkövetelésére. 

 

12. Erdőterületek (E): 

Az erdőterületek besorolása tekintetében a hatályos településszerkezeti terv felülvizsgálatra szorult. A 

korábbi településszerkezeti terv az erdőterületek nagy részét gazdasági erdő területbe sorolta, 

ugyanakkor a közigazgatási területen található erdők meghatározó része a Vértesi Tájvédelmi Körzet 

területén, további jelentős része Natura 2000 területen található, így e területek az erdőtörvény 

értelmében védelmi (védett) erdőként kezelendők. Az erdőterületek besorolásának és területi 

lehatárolásának felülvizsgálata az országos nyilvántartásban szereplő erdőtérkép alapján történt. 

Csákvár közigazgatási területén az erdőterületek sajátos használatuk szerint az alábbiak szerint 

tagolódnak. 

Védelmi erdőbe tartoznak  

 a természetvédelmi szempontból értékes erdőterületek: a védett (Vértesi TK területén lévő) 

és a Natura 2000 területként nyilvántartott erdők, valamint 

 a védő (pl. mezővédő, talajvédelmi, településvédelmi stb. célú) erdők. 

Gazdasági erdőbe tartoznak az esősorban faanyagtermelést szolgáló erdők, melyek a közigazgatási 

területen elszórtan, kisebb-nagyobb foltokat alkotnak.  

Tervezett erdő a belterület délkeleti határában, a Lovasberény felé vezető út mentén tervezett 

gazdasági terület bővítés körül került kijelölésre a szomszédos védett természeti területtől való 

funkcionális és vizuális elválasztás végett. A tervezett erdő így védelmi (védő) erdő besorolást kapott. 

A belterületen megszűnő, lakóterület céljára igénybevett „Fenyves” erdő helyett csereerdősítés 

területeként az Önkormányzat a 068/4 c hrsz-ú területet jelölte meg, ahol a közigazgatási határ mentén 

közel 3 ha nagyságú gazdasági erdő került lehatárolásra.  

 

13. Mezőgazdasági területek (M):  

A mezőgazdasági területek sajátos használatuk szerint az OTÉK értelmében kertes és általános 

mezőgazdasági területfelhasználási egységbe sorolódnak, melyek a magasabb rendű területrendezési 

tervek ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően és a hatályos Településszerkezeti tervről szóló 

önkormányzati határozattal összhangban az ún. korlátozott használatú mezőgazdasági 

területfelhasználási egységgel egészülnek ki. Csákvár mezőgazdasági területei így az alábbiak szerint 

tagolódnak: 

Kertes mezőgazdasági területbe (Mk) tartoznak a volt zártkerti területek, melyek többnyire a 

belterület környezetében, a Vértes hegylábi előterében találhatóak (Sashegy, Nagyhegy, Dobogóhegy, 

Zöldhegy, Disznóhegy, Malachegy, Bagóhegy). Kivételt ez alól az ún. Erdőhelyetti zártkert képez, 

mely a belterülettől távolabb, a Lovasberényi úttól keletre terül el. A kertes terület jelenlegi 

beépítettségük, művelési módjuk alapján differenciáltan szabályozandók.  

Jelen tervmódosítás alkalmával kertes területből általános mezőgazdasági területbe kerül 

visszasorolásra a Badacsony hegy elnevezésű terület, melynek kertes területbe sorolását/tartását sem 

korábbi (nem volt zártkerti terület), sem jelenlegi tájhasználata (a környező általános mezőgazdasági 

területekhez hasonló, jellemzően szántó művelési ággal hasznosított, nagyobb telkes, beépítetlen 

mezőgazdasági terület) nem indokolja. 



A korlátozott használatú mezőgazdasági területekbe (Mko) a táji, természetvédelmi, vízvédelmi 

szempontból értékes, érzékeny mezőgazdasági területek (védett természeti területen lévő, Natura 2000 

területként, ökológiai hálózat magterületeként, ökológiai folyosóként nyilvántartott természetközeli 

gyepterületek, lápos, vizenyős területek) tartoznak. E területek kijelölésének szükségessége már a 

hatályos Településszerkezeti terv határozatában, illetve leírásában is szerepel, ugyanakkor a rajzi 

munkarész ezek lehatárolását még nem tartalmazza, így e területek kijelölése jelen tervmódosítás 

feladata. E területeken a védelmi funkció elsőbbséget élvez a termelési, gazdálkodási funkcióval 

szemben, aminek biztosítása a természet érdekeit képviselő tájhasználat-korlátozással érhető el. A 

korlátozott használatú mezőgazdasági területeknek ezt figyelembe vevő, táji, természeti értékeik 

alapján differenciált szabályozása indokolt. 

Általános mezőgazdasági területbe (Má) fenti mezőgazdasági területeken kívüli, jellemzően szántó, 

kisebb részben gyümölcs, gyep művelési ágú mezőgazdasági területek tartoznak. E területeken olyan 

szabályozás szükséges, mely a gazdaságos mezőgazdasági termelés feltételeit biztosítja, 

megakadályozza a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló, a tájhasználati hagyományokat figyelmen kívül 

hagyó túl sűrű beépítések és elaprózott földterületek kialakulását.  

5
A mezőgazdasági terület-felhasználás 7282,2 ha, mely a Fejér Megye Területrendezései Terve szerint 

mezőgazdasági térség 96,2 %-a. 

 

14. Vízgazdálkodási terület (V): 

Vízgazdálkodási területbe a vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak. Vízgazdálkodási 

területként kerültek lehatárolásra:  

 a vízfolyások, árkok, csatornák medre és parti sávja,  

 az állóvizek területe, valamint 

 a vízműterületek. 

 

15. Beépítésre nem szánt különleges területek (Kk): 

Az OTÉK 2008. évi módosítása bevezette a beépítésre nem szánt területek körében is a különleges 

területek fogalmát. Ide azok a különleges használatú területek tartoznak, melyek nem épületigényesek. 

Az OTÉK 30/B. § (1) bekezdése értelmében Csákvár külterületén az alábbi különleges beépítésre nem 

szánt területek különböztethetők meg: 

Külszíni bányaterületek, a jogerős határozattal megállapított külszíni bányatelkek területei: 

- Csákvár I. – homok 

- Csákvár II. – dolomit murva 

- Csákvár IV. – homok 

Ún. korlátozott használatú, beépítésre nem szánt különleges területbe kerültek besorolásra azok a 

területek, melyek hasznosíthatósága korábbi használatuk következtében erősen korlátozott. Ide 

soroltak az egykor bányászattal hasznosított, valamint a volt szilárd hulladéklerakó területe. E 

területek távlati hasznosítása az utóhasznosításnak megfelelő tájrendezést követően történhet.  

Új beépítésre nem szánt különleges területként (különleges idegenforgalmi terület) került 

lehatárolásra az ún. Geszner ház környezete, a belterülettől délkeletre. A területen a Vértesi Natúrpark 

látogatóközpontja működik, ahol az idegenforgalmi, ismeretterjesztő és szabadidő funkció bővítése 

tervezett. 

Sportolási célú különleges területbe kerültek a volt katonai repülőtér területe, továbbá a korábban 

bányászati tevékenységgel érintett, nagy kiterjedésű roncsolt területek (0198/a és 0195/a hrsz.-ú 

területek). 

 

16.Táji, természeti értékek, a környezet használatát korlátozó elemek 

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Nemzetközi jelentőségű természeti értékek 

– Natura 2000 területek:  



 Vértes különleges madárvédelmi terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 Zámolyi-medence különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési terület 

Országos jelentőségű természeti értékek 

– Vértesi Tájvédelmi Körzet  
Ide tartoznak a Vértes-hegység erdőségei és gyepterületei, valamint a belterülettől délre 

elterülő Csíkvarsai-rét, melyek 1976-ban váltak védetté. A Tájvédelmi Körzet határa a hatályos 

településrendezési terv készítése óta nem változott.  

– ex lege védett természeti területek, értékek 

 lápok  

 források 

 barlangok 

– országos ökológiai hálózat területe 

Az ökológiai hálózat az Országos Területrendezési Tervben (2003. évi XXVI. tv.) került 

meghatározásra, melynek pontosítására a megyei területrendezési terv hivatott. Fejér Megye 

Területrendezési Terve értelmében Csákvár közigazgatási területén magterületként, ökológiai 

folyosóként és pufferterületként nyilvántartott területek is találhatóak.  

 magterület: az országosan védett területeket, a Natura 2000 területeket és további, 

természetvédelmi oltalom alatt nem álló, de természetközeli állapotokat tükröző gyep- és 

erdőterületeket foglalja magában 

 ökológiai folyosó, pufferterület: a magterültek védelmét, összekapcsolását szolgáló 

területek  

– tájképvédelmi terület 

A kiemelkedő tájképi értéket képező, a táj karakterét meghatározó, védelem alatt álló, illetve 

védelemre tervezett és az ökológiai hálózat részét képező területek, valamint azok környezete, 

kijelölése Fejér Megye Területrendezési Tervével összhangban készült. 

Helyi jelentőségű természeti értékek 

– helyi védett természeti terület 

Csákvári kastélypark természetvédelmi terület (védetté nyilvánítási rendelet: 15/1993. Csákvár 

Nagyközség Önk. rendelete), az Eszterházy-kastély angol parkja  

KÖRNYEZETVÉDELEM, A KÖRNYEZET HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ ELEMEK 

Építési tilalommal terhelt területek  

- vízállásos területek  

A terület használatát korlátozó elemek 

A telekhatáraikon túlnyúló védőövezetük, védőterületeik révén a környezetükre, a területek 

beépíthetőségére korlátozó hatással vannak: 

- szennyvíztisztító: 1000 m 

- tervezett országos főút (elkerülő út): 100 m 

- országos mellékút: 50 m 

- közművezetékek  

A terület érzékenysége okán a környezet hatásaitól védelmet igénylő területek, környezeti elemek 

- Csákvár a felszín alatti vizek, illetve a földtani közeg sérülékenysége alapján fokozottan érzékeny, 

illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület besorolású.  

- Csákvár érzékeny felszíni vizek vízgyűjtőjén (Velencei-tó vízgyűjtőterülete) található település 

- Vízvédelmi szempontból az alábbi védelmet igénylő érzékeny, sérülékeny elemek emelendők ki: 

 vízműkutak védőterületei 

 vízbázis védőterületek (Csákvári vízbázis 21973/2003. sz. határozattal kijelölt 

hidrogeológiai A és B védőterülete; zámolyi vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai 

védőterületei) 

 felszíni vizek (vízfolyások, tavak) környezete 

 nyílt karsztterületek 

 

17. Művi értékek védelme: 

A település helyi értékeinek védelmére el kell készíttetni a helyi értékvédelmi rendeletet.  



A helyi értékvédelmi rendeletben fel kell tárni a helyi egyedi védelemre érdemes művi értékeket, és 

meg kell fogalmazni azokat az előírásokat, amelyek betartásával azok fennmaradnak. 

El kell készíteni a település egyedi tájértékeinek kataszterét. 

Az országosan védett művi értékek és a régészeti területek védelméről a Kulturális Örökségvédelmi 

törvény gondoskodik. 

 

3.sz.melléklet 

Beépítésre szánt területek   

általános 

használat 

sajátos használat megengedett legnagyobb szintterület-

sűrűség 

Lakóterületek 

 

Kisvárosias (Lk) 1,5 

 

 Kertvárosias(Lke) 0,6 

Vegyes terület  Településközpont vegyes (Vt) 1,2 

Gazdasági 

terület 

Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) 0,8 

Beépítésre  

szánt 

különleges 

 

Egészségügyi(Keg) 0,8 

Sport (Ksp) 0,4 

Hulladékgazdálkodási (Kh)  

0,3 

Temető (Kt) 0,15 

Mezőgazdasági üzemi (Kmü)  

0,8 

Idegenforgalmi (Kid) 0,3 

Nagykiterjedésű kereskedelmi 

gazdasági (Kü) 

 

 

0,5 

Beépítésre nem szánt területek   

Általános használat  

Sajátos használat 

Közlekedési és  

közműterületek 

Utak 

(KÖu) 

Zöldterület Közpark (Z-1) 

Fásított köztér (Z-2) 

Erdő 

területek 

Védett (Ev-1) 

Védőerdő (Ev-2 

Gazdasági (Eg) 

Mezőgazdasági 

területek 

Általános (Má) 

 Korlátozott használatú (Mko) 

 Kertes (Mk) 

Vízgazdálkodási terület Vízfolyások, csatornák medre és parti sávja(V-1) 

Állóvizek, tavak medre és parti sávja (V-2) 

Vízmű terület (V-3) 

Beépítésre nem szánt 

különleges 

Külszíni bányaterület (Kk-b) 

Idegenforgalmi terület (Kk-id) 

Sportolási célú terület 

(Kk-sp) 

 

 



Jelen határozat 1. és 2. számú (rajzi) mellékletei a TSZT és TSZT-B jelű, „Településszerkezeti terv” és 

Településszerkezeti terv – belterület” című tervlapok. A határozat a tervlapokkal együtt érvényes, 

azokkal együtt alkalmazandó. 

Az igazgatási területet és a belterületet ábrázoló TSZT és TSZT-B jelű településszerkezeti tervlap a 

módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a 364/2014. (X. 7.) határozat 2. sz. melléklete 

(TSZT-Bmód/2014 jelű tervlap)szerinti megállapítások lépnek.  

Az igazgatási területet és a belterületet ábrázoló TSZT és TSZT-B jelű településszerkezeti tervlap a 

módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a 9/2016. (I. 26.) határozat 2. sz melléklete 

(TSZT/M1 és TSZT/M2 jelű tervlap) szerinti megállapítások lépnek.  

 

A jelen határozati javaslat elfogadásával a 132/2004. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat a hatályát 

veszti. 

 

1 Módosította a 364/2014. (X. 7.) határozat 1. sz. melléklete.  

2 Módosította a 364/2014. (X. 7.) határozat 1. sz. melléklete. 

3 Módosította a 364/2014. (X. 7.) határozat 1. sz. melléklete 

4 Módosította a 364/2014. (X. 7.) határozat 1. sz. melléklete 

5 Módosította a 9/2016. (I. 26.) határozat 1. pontja 

 

Határidő: 2013. március 4. 

Felelős: polgármester 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix  sk.     Tóth Jánosné sk.   

polgármester        jegyző  


