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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2022. (………..) határozata 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013.(II.26.) határozatával 
elfogadott Csákvár Nagyközség szerkezeti terv módosításáról 

 
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. §-a alapján 
Csákvár Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról szóló 31/2013.(II.26.) Kt. határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Csákvár Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról szóló 31/2013.(II.26.) Kt. határozat 1. mellékletét 

képező Településszerkezeti terv, TSZT tervlap a jelen határozat 1. mellékletét képező 
TSZT/2022MÓD fedvény tervvel módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt 
területen. 
 

2. Csákvár Nagyközség szerkezeti terv elfogadásáról szóló 31/2013.(II.26.) Kt. határozat 2. mellékletét 
képező Településszerkezeti terv - belterület , TSZT-B tervlap a jelen határozat 2. mellékletét képező 
TSZT-B/2022MÓD fedvény tervvel módosul, a módosítás területi hatálya jelkulccsal lehatárolt 
területen. 

 
3. Csákvár Nagyközség Településszerkezeti terv leírása nem módosul. 
 
4. Figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontjának szabályaira, jelen határozat 
az elfogadását követő napon lép hatályba. 
 

 
Határidő: kiértesítés azonnal  
Felelős: polgármester 
 

 
 

k.m.f. 
 
 

  Illés Szabolcs sk.         Kiss Jolán sk. 
     polgármester      címzetes főjegyző 
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1. melléklet Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2022. (…..) határozatához 
 
TSZT/2022MÓD fedvény terv 

 

 
 
2. melléklet Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2022. (…….) határozatához 
 
TSZT-B/2022MÓD fedvény terv 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/ 2022. (……) önkormányzati rendelete 

Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  
3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§-ban 
biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet 
szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletét képező BSZT Belterületi szabályozási 
terv normatartalma helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező BSZT/2022MÓD-1 és  
BSZT/2022MÓD-2 fedvény tervek terv normatartalma lép a módosítás területi hatálya 
jelkulccsal lehatárolt területen. 
 
 

2.§ A R. mellékletét képező KSZT külterületi szabályozási terv normatartalma helyébe a jelen 
rendelet 2. mellékletét képező KSZT/2022MÓD-1 fedvény terv normatartalma lép a módosítás 
területi hatálya jelkulccsal lehatárolt területeken. 
 
 

3.§ A R. 41.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„41. § (1) A sportterület építési övezeteiben (K-sp, K-sp*) sportpályák, a sportpályák kiszolgáló 
létesítményei (pl.: öltözők, lelátók, szertár stb.), sportolást, pihenést és testedzést szolgáló építmények, 
tornacsarnok, valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el. 

(2) A K-sp építési övezetben az épületeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 10 m-es 
hátsókert és 10 m-es oldalkert betartásával kell elhelyezni. K-sp* jelű építési övezetben az elő-, oldal-, 
hátsókeret az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. 

(3) Az építési övezetekben az épített kerítés kizárólag áttört kialakítású lehet. 

(4) Az építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a műemlékre, 
illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó szabályok figyelembe 
vételével történhet. 
b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa 
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. 
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(5) A K-sp építési övezetek részletes előírásai az alábbiak: 

Övezeti jel beépíthető 
teleknagyság 

(m2) 

beépíthető 
telekszélesség 

(m) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. zöldfelületi 
arány 

(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény-
magasság 

(m) 

K-sp K K 15 60 SZ 7,5 

K-sp* 5000 - 40 40 SZ 7,5 

K: kialakult, tovább nem osztható 
SZ: szabadonálló” 

 
 
4.§ (1) A R. 42.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (1) A hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület építési övezetbe a szennyvíztisztító 
területe és az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, valamint a kegyeleti szolgáltatások 
területe tartozik.” 

 
(2) A R. 42.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

. 

„(2) Az építési övezetben kizárólag a hulladékok elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó és 
biztonsági okokból szükséges épületek, építmények, műtárgyak, továbbá kegyeleti 
szolgáltatás építményei helyezhetők el.” 

 
(3) A R. 42.§ (6) bekezdésében található táblázat helyébe a  következő táblázat lép rendelkezés 
lép: 

 
Övezeti 

jel 
kialakítható 

legkisebb  
telekterület  

(m2) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. 
zöldfelületi 

arány 
(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény- 
magasság 

(m) 
K-h 2000 

K 
25 40 SZ 5,5 

 
 

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
  Illés Szabolcs sk.         Kiss Jolán sk. 
     polgármester      címzetes főjegyző 
 

 

Kihirdetve: 

Csákvár, 2022……. 

 Kiss Jolán sk 

 címzetes főjegyző 
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1. melléklet a ………/2022. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

1. BSZT/2022MÓD-1 fedvény terv 

 

 
 

2. BSZT/2022MÓD-2 fedvény terv 
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2. melléklet a ………/2022. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

KSZT/2022MÓD-1 fedvény terv 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK, A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TERVEZETT 

MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 
 
 

Előzmények 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 218/2021. (X.26.) határozatával módosított 
186/2021. (IX.28.)  határozatában döntött Csákvár Város településrendezési eszközeinek - a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)  32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 42.§ szerinti 
tárgyalásos eljárásban történő – módosításáról, A Képviselő-testület a rendezés alá vont területek 
217/2021. (X.26.) határozatával módosított 185/2021. (IX.28.) kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította.  
 
A fenti Képviselő-testületi határozatok a dokumentáció mellékletében találhatók. 

 
Partnerség 
A partnerségi egyeztetés Korm. rendelet 29.§ előírásainak megfelelően a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendeletben rögzített szabályoknak szerint kerül 
lefolytatásra a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 156.§-ban  
és 157.§ -ban rögzített eltérésekkel. 
 

 
A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 
 

1.számú módosítás  
 
Lakossági kérelem alapján a Csákvár 910/1-tól 922/1-ig tartó hrsz.-ú ingatlanok  hétvégi házas 
üdülőterületből „Üh-1” építési övezetből,  kertvárosias lakóterületbe „Lke-3” jelű építési övezetbe 
kerülnek átsorolásra. A módosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi. 
 
Az „Üh-1” jelű építési övezet  beépítési határértékei : 

a) a legkisebb kialakítható telek területe 800 m2 lehet, 
b) a beépítési arány legfeljebb 15 % lehet, 
c) a zöldfelületi arány legalább 60%, 
d) a beépítési mód oldalhatáron álló, 
e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet, 
f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 18 m, 

 
Az „Lke-3” építési övezet  beépítési határértékei : 

a) a legkisebb kialakítható telek területe 800 m2 lehet, 
b) a beépítési arány legfeljebb 20 % lehet, 
c) a zöldfelületi arány legalább 60%, 
d) a beépítési mód oldalhatáron álló, 
e) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m lehet, 
f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 18 m. 
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Hatályos TSZT - Településszerkezeti Terv   TSZT - Településszerkezeti Terv  módosítás 

 

 

 
Hatályos TSZT-B Településszerkezeti Terv –belterület   TSZT-B Településszerkezeti Terv –belterület módosítás  

 

 

 
Hatályos BSZT - Belterületi szabályozási terv  BSZT - Belterületi szabályozási terv módosítás 
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2.számú módosítás  
 
Csákvár 078 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben Különleges beépítésre szánt területbe  
Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló területbe sorolt. 
 
Az építési övezeti előírások részbeni módosítása tervezett, kegyeleti szolgáltatás elhelyezhetősége érdekében, 
valamint a telekalakítási előírások pontosítása minimum 2000 m2-es telek kialakíthatósága érdekében 
 
Az önkormányzat az építési  telket, a meglévő kerítés mentén meg kívánja osztani, melyhez a szakhatóság nem 
járult hozzá. A helyi építési szabályzatban rögzítésre kerül legkisebb kialakítható telekterület méret, valamint a 
szabályozási terven jelölésre kerül az irányadó  telekhatár. 
Az elhelyezhető rendelkezések tekintetében a helyi építési szabályzat kiegészítésre kerül a kegyeleti szolgáltatás 
építményeivel. 

 
 

Hatályos KSZT - Külterületi szabályozási terv  KSZT - Külterületi szabályozási terv módosítás 
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31.Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló építési övezet (K-h) 

42.§ (1) A hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület építési övezetbe a szennyvíztisztító 
területe és az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló terület tartozik. 

(2) Az építési övezetben kizárólag a hulladékok elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó és 
biztonsági okokból szükséges épületek, építmények, műtárgyak helyezhetők el. 

(3) A hulladékok elhelyezésére és kezelésére szolgáló területet körül kell keríteni. 

(4) Az építési övezetben a telekhatárok mentén látványtakaró védőfásítást kell kialakítani. A 
telekhatárok mentén kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok 
telepítendők. 

(5) A létesítmény 1000 m-es védőtávolságán belül lakó- üdülő- és vendéglátó épület, 
élelmiszer tároló, 
illetve feldolgozó gazdasági épület, létesítmény, birtokközpont lakóépülete, továbbá 
szállásférőhely 
nem helyezhető el. 

(6) A K-h építési övezet részletes előírásai az alábbiak: 

Övezeti 
jel 

beépíthető 
teleknagyság 

(m2) 

beépíthető 
telekszélesség 

(m) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. 
zöldfelületi 

arány 
(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény- 
magasság 

(m) 
K-h K K 25 40 SZ 5,5 

SZ: szabadonálló 
 

42.§ (1) A hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület építési övezetbe a szennyvíztisztító 
területe és az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, valamint a kegyeleti szolgáltatások 
területe tartozik. 

(6) Az építési övezetben kizárólag a hulladékok elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó és 
biztonsági okokból szükséges épületek, építmények, műtárgyak, továbbá kegyeleti szolgáltatás 
építményei helyezhetők el. 

(7) A hulladékok elhelyezésére és kezelésére szolgáló területet körül kell keríteni. 

(8) Az építési övezetben a telekhatárok mentén látványtakaró védőfásítást kell kialakítani. A 
telekhatárok mentén kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok 
telepítendők. 

(9) A létesítmény 1000 m-es védőtávolságán belül lakó- üdülő- és vendéglátó épület, 
élelmiszer tároló, 
illetve feldolgozó gazdasági épület, létesítmény, birtokközpont lakóépülete, továbbá 
szállásférőhely 
nem helyezhető el. 

(6) A K-h építési övezet részletes előírásai az alábbiak: 

Övezeti 
jel 

beépíthető 
teleknagyság 

(m2) 

kialakítható 
legkisebb  

telekterület  
(m2) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. 
zöldfelületi 

arány 
(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény- 
magasság 

(m) 

K-h K 2000 
 

25 40 SZ 5,5 

SZ: szabadonálló 
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3.számú módosítás  
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő – 214/1 hrsz-ú – sporttelepen a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében tanuszoda építését tervezi. A sporttelep 
fejleszthetőségének érdekében az építési  telek megosztása vált szükségessé, ugyanis az ingatlanon 
működő  FC Csákvár egyesület állami támogatásait követően a pályázat fenntartási időszakaszaira 
jelzálogjog bejegyzések kerülnek fel az ingatlan tulajdoni lapjára, ezek nehezíthetik az önkormányzat 
fejlesztési elképzeléseit. A jelzálogjog bejegyzések előtt célszerű a megosztást elvégezni. 
A jelenlegi szabályozás szerint nem lehet telekalakítást végezni, mivel a szabályzat ezt szövegszerűen 
tiltja. A telekalakításhoz a szabályozást módosítani szükséges. 
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A K-sp jelű építési övezet hatályos előírásai: 
 

41. § (1) A sportterület építési övezetben (K-sp) sportpályák, a sportpályák kiszolgáló létesítményei 
(pl.: öltözők, lelátók, szertár stb.), pihenést és testedzést szolgáló építmények, tornacsarnok, valamint 
a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el. 

(2) A K-sp építési övezetben az épületeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 10 m-es 
hátsókert és 10 m-es oldalkert betartásával kell elhelyezni. 

(3) Az építési övezetben az épített kerítés kizárólag áttört kialakítású lehet. 

(4) Az építési övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a 
műemlékre, illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével történhet. 

b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa 
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. 

(5) A K-sp építési övezet részletes előírásai az alábbiak: 

Övezeti 
jel 

beépíthető 
teleknagyság 

(m2) 

beépíthető 
telekszélesség 

(m) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. 
zöldfelületi 

arány 
(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény-
magasság 

(m) 

K-sp K K 15 60 SZ 7,5 

K: kialakult, tovább nem osztható 
SZ: szabadonálló  

 
 
Tanuszoda megvalósíthatósági tanulmánya T3B mintatterv – Helyszínrajz (Készítő: Archinet Kft.) az 
ortofotóba illesztve: 
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Tekintettel arra, hogy a település területén K-sp jelű építési övezet, több helyen került kijelölésre, a 
módosítás során egy új K-sp* jelű építési övezet kerül kijelölésre a 214/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében, 
ahol  

• az elő-, oldal-, hátsókert az OTÉK előírásainak megfelelően kerül meghatározásra, 
szabadonálló beépítési móddal 

• a legnagyobb beépítettség: 40% 

• a legkisebb zöldfelület: 40% 
 

 

   

 

 

 
 

A helyi építési szabályzat tervzett  módosítása: 
 
41. § (1) A sportterület építési övezeteiben (K-sp, K-sp*) sportpályák, a sportpályák kiszolgáló 
létesítményei (pl.: öltözők, lelátók, szertár stb.), sportolást, pihenést és testedzést szolgáló 
építmények, tornacsarnok, valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el. 

(2) A K-sp építési övezetben az épületeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 10 m-es 
hátsókert és 10 m-es oldalkert betartásával kell elhelyezni. K-sp* jelű építési övezetben az elő-, oldal-, 
hátsókeret az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. 

(3) Az építési övezetekben az épített kerítés kizárólag áttört kialakítású lehet. 

(4) Az építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a 
műemlékre, illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével történhet. 

b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa 
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. 
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(5) A K-sp építési övezetek részletes előírásai az alábbiak: 

Övezeti jel beépíthető 
teleknagyság 

(m2) 

beépíthető 
telekszélesség 

(m) 

beépítettség 
maximális 
mértéke 

(%) 

min. zöldfelületi 
arány 

(%) 

beépítési 
mód 

max. 
építmény-
magasság 

(m) 

K-sp K K 15 60 SZ 7,5 

K-sp* 5000 - 40 40 SZ 7,5 

K: kialakult, tovább nem osztható 
SZ: szabadonálló  
 

 

2. TÁJRENDEZÉS  
 
A Csákvári Kastély Park védettség alá helyezéséről szóló  15/1993. (VI. 25.) sz. rendelete 1. számú 
melléklete , azaz a „helyi védelem alá vont természeti területek felsorolása tartalmazza” a 214/1 
hrsz-ú sporttelepet, azaz 3. számú módosítás területét. 
 
A fenti önkormányzati rendelet a sportlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan nem tartalmaz 
korlátozó előírást. A hatályos HÉSZ és annak tárgyi módosítása nem ellentétes a fenti rendelettel. 
 
A HÉSZ 41.§ (4) bekezdése A sportterület építési övezeteiben (K-sp, K-sp*) az alábbikat rögzíti:  
 

„Az építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:  

a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a 
műemlékre, illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével történhet. 

b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa 
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.” 

A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési  eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  
 

Biológiai aktivitás érték számítás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Új beépítésre szánt terület kijelölése a tárgyi módosítás során nem történik,  biológiai aktivitás érték 
számítás nem vált szükségessé. 

 
3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS  
 
A rendezés, a tervezett módosítások várható hatása, környezeti vizsgálat szükségessége 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja alapján a 
Kidolgozónak, azaz az önkormányzatnak meg kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében, azaz hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  
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A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében megkeresett szerveket és a megkeresésre 
beérkezett válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Környezet védelméért felelős szerv Vélemény 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Állami Főépítész 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

Nem válaszolt. 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Határidő lejárta után, a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntést 
követően válaszolt. 
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Területi Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatósági Osztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
és Erdőgazdálkodási Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály 
Bányászati Osztály 

Nem válaszolt. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Nem válaszolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

Határidő lejárta után, a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntést 
követően válaszolt. 
A 3. sz. módosítással érintett részterületre vonatkozóan szükségesnek 
tartom műemlékvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, 
amennyiben  nem készül(t) örökségvédelmi hatástanulmány. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Országos Környezetvédelmi Tanács A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

 

A R. 3. számú melléklete II.1. és II.2. pontja alapján megkeresett környezet védelméért felelős szervek 
a várható környezeti hatást nem ítélték jelentősnek, azaz a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartották szükségesnek,  
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a Kidolgozó, azaz  
önkormányzat képviselő-testülete a 273/2021. (XII.15.) határozatában döntött a környezeti vizsgálat 
lefolytatásának szükségességéről, azaz fentiek figyelembe vételével arról, hogy a környezeti 
vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A döntés a dokumentáció mellékletében található. 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya 
a határidő lejárta után, a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntést követően válaszolt az 
alábbiak szerint: 
„A 3. sz. módosítással érintett részterületre vonatkozóan szükségesnek tartom műemlékvédelmi 
szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, amennyiben nem készül(t) örökségvédelmi 
hatástanulmány.” A környezet védelméért felelő szerv véleményének megfelelően örökségvédelmi 
hatástanulmány készült, mely - a  melléklet - külön dokumentációban található. 
 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési  
eszközökhöz elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

 
1.számú módosítás  
A Csákvár 910/1-tól 922/1-ig tartó hrsz.-ú ingatlanok  hétvégi házas üdülőterületből „Üh-1” építési 
övezetből,  kertvárosias lakóterületbe „Lke-3” jelű építési övezetbe kerülnek átsorolásra. A legnagyobb 
beépítettség 15%-ról 20%-ra nő, valamint lakó rendeltetés is elhelyezhetővé válik. A kiszolgáló út 
hatályos 12,0 méteres szabályozási szélessége az OTÉK előírásaival összhangban van, a lakóterület 
kiszolgálására alkalmas. 
 
2.számú módosítás  
Csákvár 078 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben Különleges beépítésre szánt 
területbe Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló területbe sorolt.. Az elhelyezhető 
rendeltetések felsorolása egészül ki, valamint az építési telek megosztása válik lehetővé a módosítás 
által. A gépjármű forgalom növekedése nem várható, azaz a terület megközelítést szolgáló  közlekedési 
területek szabályozásának módosítása nem vált szükségessé. 
 
3.számú módosítás  
Az önkormányzat a tulajdonában lévő – 214/1 hrsz-ú – sporttelepen a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében tanuszoda építését tervezi, valamint a tulajdonviszonyok 
rendezése miatt az építési telek megosztása vált szükségessé. Gépjármű forgalom jelentős növekedése 
nem várható, azaz a sporttelep megközelítését szolgáló  közlekedési területek szabályozásának 
módosítása nem vált szükségessé.  
 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé.  

 
5. KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS  

 
Mindhárom módosítással érintett terület teljes közművesítettsége megoldott. 
 
A tárgyi módosítás az alátámasztó munkarész elkészítését, a hatályos településrendezési eszközökhöz 
elkészült alátámasztó munkarész kiegészítését nem teszi szükségessé. 
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6. ÖSSZHANG AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 
 

A településrendezési eszközök módosítása összhangjának igazolása a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban OTrT), Fejér 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Fejér megye 
területrendezési tervéről (a továbbiakban: FmTrT) a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM 
rendelet) előírásaival. 
 
FmTrT 2. melléklet Fejér megye szerkezeti terve 
 

 
A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ELŐÍRÁSAI 
 
A 1. számú módosítással érintett terület települési térségbe sorolt. 
Az OTrT 11.§ d) pontja: „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 
 
A 2. számú módosítással érintett terület települési térségbe sorolt  
Az OTrT 11.§ d) pontja: „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 
 
A 3. számú módosítással érintett terület települési térségbe sorolt  
Az OTrT 11.§ d) pontja: „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető;” 
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TÉRSÉGI ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
 
FmTrT 3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 
Az 3. számú módosítással érintett terület része az ökológiai hálózat magterületének, mely a hatályos 
településrendezési eszközökben beépítésre szánt különleges területbe sorolt.  A tárgyi módosítás 
során a területfelhasználás nem módosul. Beépítésre szánt terület kijelölése nem történik az ökológiai 
hálózat övezeteinek területén , új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesül, a 
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontális bővítése nem történik.  A MaTrT 25.§ 
előírásaival összhangban van. 
 
FmTrT 3.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, és a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 
A módosítással érintettek területek nem részei az övezeteknek 
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3.3. melléklet: Erdők övezete, és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

 
A módosítással érintett területek nem részei az övezeteknek 
 
3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Az 1. és a 3. számú módosítás alá vont terület érintett az övezettel. 
 
MvM rendelet 4. § (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a 
településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

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

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

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
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tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 
FmTrT 11.§ (3) A volt zártkertek, hagyományos szőlőhegyek sajátos településképi és tájképi értékeit a 
településképi arculati kézikönyvekben és a településképi rendeletekben figyelembe kell venni. 
 
A HÉSZ az OTÉK határértékein belül rögzíti az építés helyi rendjének szabályait. A településkép 
védelméről szóló  25/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a Településképi követelmények a tájkép-
védelmi lehatárolással érintett területekre cím alatt rögzíti a szabályokat. A módosítás a fenti 
előírásokkal összhangban van. 
 
3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések, 
A város közigazgatási területe nem éríntett az övezettel. 
 
3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 
FmTrT 5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 
A hatályos településrendezési eszközökben kijelölésre kerületek a vízvédelemmel érinett területek, és 
rögzítésre kerültek a szabályok, bányászati tevékenység nem tárgya a módosításnak A módosítás a 
fenti előírásokkal összhangban. 
 
3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe éríntett az övezettel. 
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OTrT 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését 
nem lehetetleníti el. 
A módosítás alá vont területek bányászati területek nyilvános adatbázisa (érvényes hatósági 
engedéllyel rendelkező bányászati területek digitális térképe) szerinti területtel nem érintettek. A 
hatályos településrendezés eszközökben kijelölésre kerültek a bánya területek. A módosítás a fenti 
előírással összhangban van. 
 
3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
MvM rendelet 11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett 
terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 
 
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A módosítás hatálya alá tartozó területek földtani 
veszélyforrással érintettek. A módosítás a fenti előírásokkal összhangban van. 
 
3.12. melléklet: Felzárkóztatandó belső periféria övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.13. melléklet: Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett települések 
FmTrT 9. § (1) A Vértesi Natúrpark településein a településfejlesztési koncepciókat, az integrált 
településfejlesztési stratégiákat és a településrendezési eszközöket a natúrpark létrehozási céljainak 
megfelelően kell kidolgozni. Az azokban megfogalmazott előírásoknak támogatnia kell a natúrpark 
alapító (felterjesztési) dokumentumában szereplő célkitűzéseket, továbbá biztosítania kell a natúrpark 
természeti és kulturális, valamint táj- és településképi értékeinek védelmét. 
(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel 
összhangban álló Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció program által érintett települések 
településfejlesztési koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit a turisztikai régió 
turizmusfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően kell kidolgozni. A Pannónia 
Szíve program desztinációs elvben gondolkodva alkot egy olyan térséget, ahol a fejlesztési 
elképzeléseket nemcsak a turizmus, hanem gazdasági, örökség- és tájvédelmi, településrendezési 
területen is össze kell hangolni. 
 
Az 1. számú módosítás a településen a lakhatási lehetőségeket bővíti. 
A 2. számú módosítás célja a feni előírások tekintetében nem releváns. 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2020. (II.27.) határozata a Fejér Megye 
Területrendezési intézkedési javaslatokról és területrendezési ajánlásokról 2. melléklet 4.2. pontja 
tartalmazza a Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezetre vonatkozó ajánlásokat, mely 
taralmazza az egészséges életmód iránti társadalmi felelősségvállalást. A sportlétesítmény fejlesztését 
szolgáló 3. számú módosítás összhangban  van az ajánlással. 
A módosítások a fenti előírásokkal nem ellentétesek összhangban.  
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3.14. melléklet: Megyei jogú városok vonzáskörzete gazdaságfejlesztési övezete által érintett 
települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.15. melléklet: Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett települések 
FmTrT 11. § (1) A Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezetbe tartozó települések borszőlő 
termőhelyi kataszteri I. és II. osztályú területeire, valamint a volt zártkerti (kertes mezőgazdasági) 
területeire a településrendezési eszközöket olyan tartalommal kell kidolgozni, amely a szőlő- és 
borgazdálkodást és gyümölcstermesztést segíti és ösztönzi, továbbá ezen területek beépíthetőségét 
csak az előbbi célok érdekében teszi lehetővé. Kerülni kell a beépítésre szánt területek és a 
mezőgazdasági birtokközpontok kijelölését, kivéve, ha a birtokközpont szőlészeti-borászati, 
kertgazdasági funkciót, illetve ehhez kapcsolódó lakó, szállás és vendéglátó funkciót szolgál. 
(2) A volt zártkertek (kertes mezőgazdasági területek) területe a település településszerkezeti tervében 
beépítésre szánt területté csak akkor minősíthető, ha az nem tartozik borszőlő termőhelyi kataszteri I. 
és II. osztályú területhez, és az átminősítés egyéb jogszabállyal nem ellentétes, továbbá, ha a következő 
feltételek együttesen teljesülnek: 
a) az érintett terület a település belterületével, vagy beépítésre szánt területével határos, 
b) a tervezett területhasználathoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is 
megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosítható, vagy erre vonatkozóan 
a települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, 
c) a tervezett funkció (lakó, üdülő, gazdasági, stb.) működéséhez szükséges – a megközelítést és a 
közművek elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, vagy erre vonatkozóan a 
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak és erre vonatkozóan a 
települési önkormányzat a településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte 
vagy döntést hozott a költségek vállalásáról. 
(3) A volt zártkertek, hagyományos szőlőhegyek sajátos településképi és tájképi értékeit a településképi 
arculati kézikönyvekben és a településképi rendeletekben figyelembe kell venni. 
 
A módosítással érintett területek, nem zártkerti fekvésűek, illetve nem tartoznak a borszőlő termőhelyi 
kataszteri I. és II. osztályú területek közé. A fenti előírások nem relevánsak. 
 
3.16. melléklet: Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezet által érintett települések 
FmTrT 12. § (1) Kulturális örökségi-történeti fejlesztési övezetbe tartozó települések településfejlesztési 
koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit, valamint településrendezési eszközeit a 
település jellemző kulturális örökségének megőrzésére és fejlesztésére tekintettel, a turisztikai értékek, 
vonzerők bemutathatóságát is figyelembe véve kell kidolgozni. 
(2) A településképi rendeletekben ki kell jelölni azoknak a településképvédelmi szempontból 
meghatározó területeknek a határát, amelyek a védendő örökségi és történeti objektumokat és 
területegységeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét foglalják magukban. 
 
A hatályos településrendezési eszközök és a településkép védelméről szóló rendelet a fentekkel 
összhangban vannak. A tárgyi módosítások jellegét tekintve a fenti előírásokkal nem relevánsak. 
 
3.17. melléklet: Majorsági térség övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
 
3.18. melléklet: Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által érintett települések 
A város közigazgatási területe nem érintett az övezettel. 
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3.19. melléklet: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 
 

 
A módosítások területe érintett az övezettel. 
 
 
 
7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  85/A. § (1) bekezdése előírja: 

„Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 

A környezeti vizsgálat tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Örökségvédelmi Osztály, a határidő lejárta után, a környezeti vizsgálat szükségességéről 
szóló döntés meghozatalát  követően az alábbiakat válaszolta: 
 
A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kapott megkeresésére az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú 

melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján 

műemlékvédelmi és régészeti szempontból 

 
a 3. sz. módosítással érintett részterületre vonatkozóan 

szükségesnek tartom műemlékvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, 

amennyiben nem készül(t) örökségvédelmi hatástanulmány. 

 

1) Megállapítottam, hogy a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban: 

Nyilvántartás) aktuális adatai alapján a 3. számú módosítással érintett tervezési terület (214/1 hrsz.-ú 

ingatlan) a 1598 törzsszámú, 13215 azonosítójú műemléki védelem alatt álló „Eszterházy-kastély 

történeti kertjé”-nek része. Régészeti lelőhely, a Nyilvántartás adatai alapján, jelenlegi ismereteink 

szerint nem található a területen. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) a műemlékvédelem 



Csákvár Város településrendezés eszközeinek módosítása – 2022. 

26 

sajátos tárgyai alatt értendők többek között a történeti kertek. A Kötv. vonatkozó 36. §-a szerint: (1) A 
történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemléki értékhez kapcsolódóan, 
illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti alkotás, zöldfelület vagy park. (2) 
A kiemelkedő jelentőségű történeti kert műemlékké nyilvánítható. (3) A történeti kertet lehetőleg eredeti 
rendeltetésének megfelelően, teljes eredeti területére kiterjedően kell védelem alá helyezni. (4) A 
műemléki védelem alatt álló történeti kert egésze nem számolható fel, annak védett részei nem 
szüntethetők meg. 

A Kötv. 40/A. §-a előírja: A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi 
ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, településképi. valamint egyéb környezeti, természeti 
értékek fenntartható használatát és a hagyományos táihasználat megőrzését. 
 
Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 9/2006. 
(IX. 25.) OKM rendelet 1. §-a szerint: (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei 
Csákvár, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/7, 214/9, 214/10, 
214/11, 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4, 034, 035, 0225, 0228, 0229/1, 
0230 és 0246 helyrajzi számú ingatlanokat. (2) Műemléki környezetnek a 214/4 helyrajzi számú ingatlant 
jelölöm ki. (3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a 
műemléket I. kategóriába sorolom. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 193/1, 193/2, 194, 196, 197, 
198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/16, 217, 032/5, 033/4 és 0228 helyrajzi számú műemléki 
ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. (5) A védetté nyilvánítás célja a 
klasszicista Esterházy-kastély és a 19. század első negyedében kialakult történeti kertje együttesének, 
építészeti, kertépítészeti értékeinek megőrzése, kerttörténeti értékei helyreállíthatóságának 
biztosítása. 

A Kötv. 2020. szeptember 1-től hatályos 92/A. § (1) bekezdése értelmében: A 2020. augusztus 31-én 

I. kategóriába sorolt műemlékek e törvény erejénél fogva 2020. szeptember 1-jével kiemelten védett 

műemlékké, a II. kategóriába sorolt műemlékek, valamint a nyilvántartott műemléki értékek e törvény 

erejénél fogva védett műemlékké válnak. Az Eszterházy-kastély történeti kertje a Nyilvántartás aktuális 

adatai alapján I. bírság kategóriájú műemlék történeti kert, így fentiek alapján a törvény erejénél fogva 

2020. szeptember 1-jével kiemelten védett műemléknek minősül. 

A környezeti vizsgálat lefolytatása keretében arra kell választ adni, hogy a tervezett módosítás milyen 

hatást gyakorol a kiemelten védett műemlékre, nem minősül-e ellentétesnek a védetté nyilvánítás 

céliával, biztosítia-e a 19. század első negyedében kialakult történeti kert együttesének, építészeti, 

kertépítészeti értékeinek megőrzését, kerttörténeti értékei helyreállíthatóságát. 

A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 4. számú 

melléklete tartalmazza. A hivatkozott melléklet 3.6.1.1. pontjában foglaltak szerint a környezeti 

vizsgálat kiterjed a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez 

utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre). 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházást a kiemelt műemléki védelem alatt álló történeti kert 
területén tervezik megvalósítani, felhívom a figyelmét az alábbi jogszabályhelyekre: 
 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 57. § 
(1)-(4) bekezdései előírják: (1) A műemléki védelem alatt álló történeti kert, műemlék telkén lévő, illetve 
a nyilvántartásban védettként jelölt, vagy műemlék alkotórészét, tartozékát képező történeti kert, park 
(a továbbiakban együtt: védett park) területi egységét, a műemlékkel, a települési vagy természeti 
környezettel való történeti kapcsolatát és látvánvkaocsolatát. kortörténeti jellegének érvényesülését 
biztosítani kell. (2) Védett parkban a fás szárú növények kerti térhatást megváltoztató kivágása, 
eltávolítása, áttelepítése, valamint új növényzet telepítése, továbbá építmények építése és bontása a 
védett műemléki értékek együttes érvényesülését, hitelességét, kortörténeti jellegét nem sértheti. (3) 
Védett park jókarbantartása nem terjedhet túl a zöldfelület talajának és növényzetének idény szerinti 
ápolásán. (4) A védett park helyreállítási koncepciójának megalapozásához, úi építmény elhelyezéséhez 
és a tervezett beavatkozások szükségességének alátámasztásához a) régészeti módszerekkel történő 
kutatást kell végezni, valamint b) a kerttörténeti tudományos dokumentációt a történeti és a régészeti 
módszerekkel történő kutatás eredményeivel, az azokon alapuló értékeléssel ki kell egészíteni, valamint a 
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helyreállítást, és annak prioritásait meghatározó és azt indokoló részekkel a tervezési programba be kell 
építeni. 
A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése és (2) bekezdés e) pontja szerint: (1) Ha a 
tevékenység a 63. § alapján nem örökségvédelmi engedély köteles, a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
esetekben örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető. (2) Ha a tervezett tevékenység a kiemelten 
védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített értékét érinti, bejelentés alapján végezhető e) a 
védett parkban ea) a régészeti módszerekkel történő kutatás, eb) a meglévő kertépítészeti alkotóelemek 
megváltoztatását eredményező felújítása, új kerti és más építmények, műtárgyak elhelyezése, sportcélú 
felületek kialakítása, ec) a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése, lombkorona alakító 
metszése, ed) a kert térszerkezetét, látványkapcsolatait, terepviszonyait befolyásoló beavatkozás. 

Fentieken túl a tervezett telekalakítás vonatkozásában az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 

A Kötv. 43. § (5) bekezdése előírja: A műemlékek helyreállítása és használata során törekedni kell a 
történetileg összetartozó ingatlanokat, ingatlanrészeket egyesítő megoldásokra, továbbá a korábban - az 
eredeti műemléki érték csorbításával - eltávolított, fellelhető és azonosítható alkotórészek, tartozékok és 
berendezési tárgyak visszahelyezésére. 
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 79/F. §-a szerint: (1) Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott telekalakítási eljárásokban 
(a továbbiakban: telekalakítási eljárás), ha a telekalakítás, olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma 
a) a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó 
kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel, b) műemléki területeket és műemlékeket 
tartalmazó kulturális és örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel a (2) bekezdésben 
meghatározott kulturális örökségvédelmi szakkérdést is vizsgálni kell. (2) A kulturális örökségvédelmi 
szakkérdés vizsgálata annak megállapítására irányul, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelméről 
szóló törvényben rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 87. § (1) 
bekezdése szerint: A szakhatóságként eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a 
műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi 
helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. és 89. §-ban meghatározott szempontok alapján 
vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A hivatkozott 89. § (1), (4), (5) és (6) bekezdése szerint: (1) A szakhatóságként 
közreműködő vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a tervezett tevékenység 
engedélyezéséhez történő hozzájárulást megtagadja, ha az eljárás során megállapítható, hogy a Kötv.-
ben, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben és az e rendeletben meghatározott 
követelmények nem teljesülnek. (4) Műemlék ingatlanán, műemléki környezetben, műemléki jelentőségű 
területen telekalakítás akkor engedélyezhető, ha azzal a védett érték nem sérül. (5) Az (1) bekezdésben 
meghatározottakat kell alkalmazni telekalakítás során, ha a) a műemlék ingatlant érintően a tervezett 
telekalakítás következtében az egy telken fekvő védett érték, a telekalakítást követően több telekre 
kerülne, b) a műemléki jelentőségű területet, műemléki környezetet érintően a tervezett telekalakítás, 
telekhatár-rendezés nem veszi figyelembe a történeti településszerkezetet, a telekosztási struktúrát, a 
telekméretet és telekformát, a megközelítési lehetőséget, a történeti utcavonalat. (6) A telekalakítás a 
védettség hatályát nem érinti, a telekalakítással érintett telek általános vagy a műemlékké nyilvánítással 
keletkező védelme a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik. 

2) Felhívom ugyanakkor az Önkormányzat figyelmét a tervezett beruházás volumene kapcsán az alábbiakra: 

Amennyiben a beruházás ún. nagyberuházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
(továbbiakban: Kötv.) 23/C. § (1) bekezdése szerint, úgy nagyberuházás esetén előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni. Fenti jogszabály 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül a 
földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű 
beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, e) azon közérdekű célú 
beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. 
Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes régészeti dokumentáció valamely terület régészeti 
érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 
jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint 
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az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában 
maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás 
alkalmazásával készült dokumentum. 
 

3) Továbbá felhívjuk a figyelmét a Kötv. 85/A. § (1) bekezdésére, miszerint örökségvédelmi 

hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési tervének kidolgozása során. Ha a 

településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 

hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni 

az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési terveket. 

Az örökség védelmi hatástanulmány részleteit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018 (IV. 9.) Korm. rendelet 83. és 84. §-ai szabályozzák részletesen. 

4) Megállapítottam ugyanakkor, hogy az 1. és 2. sz. módosítással érintett területeken sem régészeti lelőhely, 

sem műemlék nem található, a változtatások örökségi érdeket nem sértenek. 

A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és a 

területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6.) Kötv. 62. § a) 

pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 

 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 
Osztály a fentiek alapján  - a 3. sz. módosítással érintett részterületre vonatkozóan abban az esetben 
tartotta szükségesnek  műemlékvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását, 
amennyiben nem készül(t) örökségvédelmi hatástanulmány.  
Az önkormányzat képviselő-testülete a 273/2021. (XII.15.) határozatában döntött arról, hogy a 
környezeti vizsgálat lefolytatása nem tartja szükségesnek. A Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály véleménye alapján a 
településrendezési eszközök módosításához, a 3. számú területre vonatkozóan örökségvédelmi 
hatástanulmány készült, melyet a dokumentáció melléklete tartalmaz. 
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