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1. BEVEZETÉS
1.1. Fót város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos
előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 135/2021. (VI.24.) számú határozatában döntött Fót
város hatályban lévő településrendezési eszközei, a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a
Szabályozási terv részleges módosítása tárgyában (3. számú melléklet). A döntés értelmében a Képviselőtestület
-

egyetértett a Déli Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokra
vonatkozó településrendezési eszközök módosításával; és

-

nyilatkozott arról, hogy a Fót, Déli Vállalkozási Területébe tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú
ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Fóti Logisztikai Park megvalósítása érdekében.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Településrendezési kódex) 2. §-a alapján:
„2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben
változásra kijelölt terület;”.
A 32. § pedig kimondja, hogy
„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása
miatt indokolt.”
ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik.
Fót város jelen településrendezési eszközei a Településrendezési kódex 16. §. (1) bek. b) pontja és az 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) alapján, a Településrendezési kódex 45. §. (2) bekezdésének értelmében a 2018. január 1től hatályos eljárási szabályok szerint készülnek, és az alátámasztó munkarészek a Településrendezési kódex 3.
mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, főépítészi nyilatkozat (ld. 7. számú
melléklet) alapján kerültek kidolgozásra.
A Településrendezési kódex 30. pontja ismerteti a tárgyalásos eljárás menetét az alábbiak szerint:
„30. A tárgyalásos eljárás
42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a
beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -,
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz
benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus
adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.
(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől
számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.
(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a hely
és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz
megküldésével meghívja:
a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot,
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(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a
polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés szerinti
véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti
előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét
elektronikus úton 5 napon belül teljesíti.
(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a
településrendezési eszköz elfogadásához.”
A partnerségi egyeztetés szabályait a Településrendezési kódex 29/A. §-a határozza meg:
„29/A. § (2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és
településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre
bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és
módon (munkaközi tájékoztató), de legalább
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) ha van ilyen, helyi lapban,
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
d) lakossági fórumon
ismerteti annak tartalmát.”
„29/A. § (3) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális
tájékoztatási forma a következő:
b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket
bc) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen
kell teljesíteni.”
„29/A. § (4) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési
szabályai szerint teszik meg, de
b) az észrevételeket, javaslatokat
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől
számított 8 napon belül
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.”
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályainak meghatározásáról meghozta a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét. Az Önkormányzat a
partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végzi.
A Településrendezési kódex 9. számú mellékeltben felsorolt véleményező szervek előzetes véleményét e
módosításhoz nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi a tárgyalásos eljárás
lefolytatását e nélkül, és a 2019 évi felülvizsgálat során az Önkormányzat megkérte az előzetes állásfoglalásokat,
adatszolgáltatásokat az illetékes államigazgatási szervektől, területi és települési önkormányzatoktól, valamint
az adatgazdáktól. Ezért, valamint a módosítással érintett terület hatályos tervekben szereplő besorolása miatt
tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az újbóli előzetes véleménykérést
indokolta volna. A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek
környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.

1.2. Településrendezési feladat, a településrendezési eszközök módosításának fő célja
A 135/2021. (VI.24.) számú KT határozat értelmében a tervezési feladat a város Településszerkezeti tervének,
Helyi Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének részleges módosítása a Fót, Déli Vállalkozási
Területébe tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozóan.
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1.3. A megbízás
Fót Város Önkormányzata 2021 júniusában bízta meg a Rend-Eng-Terv Építész Iroda Bt.-t a város
Településszerkezeti tervének (továbbiakban: TSZT), Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és a
rendelet Szabályozási tervi mellékletének (a továbbiakban: SZT) a részleges módosításával. Jelen tervanyag Fót
város településrendezési eszközei a fentiekben említett részterületre, a Déli Vállalkozási Területbe tartozó
5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó részleges módosításának egyeztetési anyagát tartalmazza.

1.4. A tervi tartalom meghatározása
Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata, készítése 2019-ben nagyon részletes
Megalapozó vizsgálatokra és Alátámasztó javaslatra támaszkodott, a korábbi dokumentumok jelen módosítás
során csupán kiegészítésre kerülnek a terv tartalmához és a módosítás lokális jellegéhez szükséges mértékben.
A Megbízói elvárás egy rövid, áttekinthető, a lényeges kérdésekre és azok indoklására kiterjedő dokumentum
elkészítése.

1.5. Településrendezési tervelőzmények
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:




Fót Város Településfejlesztési Koncepciója – 2013. – Ecorys Kft.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2019. (IX.25.) KT. határozattal elfogadott Fót város
Településszerkezeti terve
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (IX.25.) számú, többször módosított
önkormányzati rendelete Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről.

A városra 2019 szeptemberében az Obeliszk Stúdió Tervező és Szolgáltató Kft. készítette a településrendezési
eszközöket, amelyeket jelen tervezés során felhasználtunk.

9

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1. A tervezés célja
A jelen tervezés Fót Város egyetlen részterületére, a Déli Vállalkozási Területbe tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.ú ingatlanokra terjed ki.
Az Önkormányzat a HelloParks Management Kft. kérésére, az elkészült Telepítési tanulmányterv alapján
Településrendezési szerződést kötött, amelyben vállalta Fót településrendezési eszközeinek a részleges
módosítását. A javasolt módosítás során a terv biztosíthatja a Fót Déli Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9,
5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területén kijelölt fejlesztési terület szerkezeti átalakítását, a terület egy részén a
megengedett épületmagasság növelését, a korábban kijelölt építési helyek módosítását és a fejlesztési terület
beruházói elképzeléseknek megfelelő beépítését gazdasági, logisztikai, raktározási célú csarnoképületekkel.
E célok megvalósítása szükségessé teszi a terület hatályos településrendezési eszközökben szereplő
struktúrájának átgondolását, és új szemléletű kidolgozását.

2.2. A tervezési terület ismertetése

A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET
1.

ábra: A módosítással érintett terület városon belüli elhelyezkedése – áttekintő térkép

A tervezési terület városon belüli elhelyezkedését a fenti áttekintő térkép mutatja be.
Jelen tanulmány a Fót, belterület, 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokra, a Finext Global 2. Pedco
Ingatlanforgalmazó Részalap tulajdonában álló területre készül.
A módosítással érintett terület Fót közigazgatási területének a délnyugati részén, a korábban belterületbe vont
Déli Vállalkozási Területen belül található.
„A településszerkezet nem lakóterületi, de fontos és meghatározó szerkezeti egységei a Nyugati és Déli
vállalkozási terület. A nyugati vállalkozási terület alkotja a település Dunakeszi felőli kapuját. A déli vállalkozási
terület a településmagtól távolabb az M3 ás M0 autópálya mentén található. A településrész arculatát a nagy
áruházak és a logisztikai raktárbázisok épületei, a nagy burkolt felületekkel rendelkező szabadonálló beépítés
adja.” (Részlet az Integrált Városfejlesztési Startégiából)
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A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET

2.

ábra: A fejlesztési terület légifotója (Forrás: Google maps)

A Déli Vállalkozási Terület egyéb területei ma még beépítetlen parlagterületek. A hatályos településrendezési
eszközökben kijelölt gazdasági területnek az északkeleti részét foglalja el a jelen módosítással érintett terület, a
Fóti Logisztikai Park.
Tárgyi, jelenleg még beépítetlen területtől délnyugatra, kissé távolabb a Sikátorpusztai gazdasági terület látható,
amely számos vállalkozásnak, köztük az Auchan áruháznak, Jysknek, Aldinak, OBI-nak, gépjármű
kereskedéseknek, töltőállomásoknak és fatelepnek is helyet ad. E területtől északra található az ország eddigi
legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai központja, amely a Magyar Posta tulajdonát képezi. A 2020 őszén
átadott logisztikai épület 15 ezer négyzetméter alapterületű, 32 dokkolókapuval és 50 kisteherautós beállással.

3.

ábra: A Magyar Posta csomaglogisztikai központja

A terület északnyugati határát képező 2102. jelű mellékút egy kétsávos aszfaltút, amely az M3 autópálya
megépítése előtt Fót Főváros irányú megközelítését biztosította. Innen ered a Régi Fóti út elnevezés. Az út az M0
Fóti csomópontját köti össze a város belterületével, de innen lehet megközelíteni a módosítással érintett
területtől északra megvalósult Fótliget Lakóparkot is, amely egy különálló belterületi rész családiházakkal
beépítve. Az út tárgyi terület felőli oldalán egy magasfeszültségű távvezeték látható hatalmas acél szerkezetű
oszlopokon vezetve, amelyet helyenként kisebb feszültségű vezetékek kereszteznek, érintve tárgyi területet. Az
út mellett rendezetlen szikkasztó árok található. A nagyfeszültségű vezeték sávjában egy keskeny fás, bokros
területsáv figyelhető meg, ami a terület középső részén kissé kiszélesedik. E sávra merőlegesen, két helyen
szintén keskeny fás, bokros sáv látható, amelyek egészen az M3 autópálya határáig húzódnak.
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A terület megközelítése jelenleg a Régi Fóti útról lehetséges a fejlesztési terület délnyugati határán kialakult, a
tervezett Déli Vállalkozási Területet feltáró úton át, amely a 2102. jelű mellékútra egy körforgalmi csomópontban
köt rá. A csomópontból egy szétválasztott 2 x 2 sávos aszfaltos út indul délkelet felé, amelynek középső füves
elválasztó sávjában helyenként tűzcsapok láthatók. Az út két oldalán betonoszlopokra szerelt közvilágítás,
csapadékvíz elvezető csatorna és vízelvezető árok figyelhető meg, a tárgyi terület felőli oldalon járda is kiépítésre
került. A szegélykővel határolt két útpályán felfestések is láthatók.
A 2102. jelű úttal alkotott csomóponttól délkeletre egy másik körforgalmi csomópont is található, amelynek
északkeleti ága a fejlesztési terület középső sávján vezet majd keresztül a hatályban lévő tervek szerint. Ez a
tervezett feltáró út azonban még nem épült meg, csupán a csomóponti része, de az néhány méter után véget ér.
A terület ezen része jelenleg nagyon elhanyagolt, a körforgalom belső körét szegélyező Viacolor burkolatot
felszedték, a vízelvezető árkok megszakadnak, a területre történő behajtást földhányások akadályozzák.
A területet északkeletről egy kb. 20 méter széles erdősáv határolja, amely a gyorsforgalmi úthoz közel eső
szakaszán kiszélesedik kb. 80-100 méterre. Az erdősávon és egy vízfolyáson túl a Fót régi vízműkútjait magába
foglaló vízműterület található. A 2102. jelű útról egy földúton át megközelíthető nagy kiterjedésű terület négy
sarkában láthatók a kutak maradványai, amelyek a város vízellátásában már nem vesznek részt.
A terület délkeleti határát az M3 autópálya képezi, amelyről a fejlesztési terület közvetlenül nem érhető el. Az út
mentén helyenként egy-két fa, kisebb facsoportok figyelhetők meg.
A tárgyi terület felszíne távolról szinte síknak tűnik, kisebb lejtéssel, de a szintvonalak tanúsága alapján 10-12
méteres magasságkülönbség tapasztalható a terepszintben. A gyorsforgalmi út közelében tereprendezés nyomai
láthatók, nagyméretű földdepóniák szabdalják a területet.
A fejlesztési terület jelenleg parlagon áll, a tavalyi szántóföldi növénytermesztés nyomai uralják a látványt.
Értékes növényállomány a területen nem található.

A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET

4.

ábra: A Fót 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok térképe (Forrás: Google maps)
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5.

ábra: Fotók az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokról a Régi Fóti út és a kiépült bekötő út irányából
(Forrás:saját képek)

A módosítással érintett ingatlanok földügyi nyilvántartás szerinti adatai az alábbiak:
Hrsz
5460/9

Művelési ág
kivett beépítetlen terület

5460/26 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Terület

Korlátozások

3770 m2 Út szolgalmi jog
5640 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 153 m2
Bányaszolgalmi jog FGSZ Földgázszállító Zrt. 377 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/27 kivett beruházási terület

31948 m2 Szennyvízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 4876 m2
Vízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 4876 m2
Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 697 + 17023 m2
Bányaszolgalmi jog FGSZ Földgázszáll. Zrt. 7983 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/28 kivett beruházási terület

60203 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 1118 m2

5460/29 kivett beruházási terület

64545 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 2087 m2

5460/30 kivett beruházási terület

62000 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 2812 + 1391 m2

5460/31 kivett beruházási terület

57498 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 2320 + 954 m2

5460/32 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

64201 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 573 + 638 m2

5460/33 kivett beruházási terület

66189 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 1342 m2

5460/34 kivett beruházási terület

82029 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 1425 m2

Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/35 kivett beruházási terület

2

92791 m Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK
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5460/36 kivett beruházási terület

99728 m2 Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/37 kivett beruházási terület

26728 m2 Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 526 + 723 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/38 kivett beruházási terület

8877 m2 Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/39 kivett beruházási terület

15739 m2 Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/40 kivett beruházási terület

11251 m2 Szennyvízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 13 m2
Vízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 13 m2
Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 196 + 428 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/41 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

7041 m2 Szennyvízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 1137 m2
Vízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 1137 m2
Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 144 + 3019 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

5460/42 kivett beépítetlen terület

2046 m2 Szennyvízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 352 m2
Vízvezetési szolgalmi jog DMRV Zrt. 352 m2
Vezetékjog ELMŰ Hálózati Kft. 1531 m2
Településrendezési kötelezettség Fót Város ÖK

Fejlesztési terület összesen

762224 m2
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2.3. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése a tárgyi terület
vonatkozásában
2.3.1. Településszerkezeti terv
A település teljes közigazgatási területére jelenleg a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 326/2019.
(IX.25.) KT. határozatával elfogadott Településszerkezeti terv (a továbbiakban TSZT) van érvényben.
A Fót, Déli Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú földrészletek a hatályos TSZT-ben
legnagyobbrészt a Gáp jelű általános gazdasági terület területfelhasználási egységbe tartoznak.
A terület az M3 gyorsforgalmi út és a 2102. j. Régi Fóti út között terül el, a Fótliget lakóparktól délre. Az M0 a
területtől nem messze húzódik. A fejlesztési területet északnyugatról és délkeletről határoló főutak a közúti
közlekedési területbe tartoznak. A terület északkeleti határa mentén fekvő területsáv délkeleti fele a TSZT
szerint Eg jelű gazdasági erdőterületbe sorolt. Az M3 autópályától 200-300 méterre egy nagyobb kiterjedésű
gazdasági erdőterületet is ábrázol a TSZT, amely az említett erdősávhoz kapcsolódik. Az erdősáv északnyugati
határát a tervezett gyűjtőút képezi, attól északra a vízműkutak környezetét a TSZT Ev jelű védőerdő területbe
sorolja. A terület nyugati csücskén, a gázvezetékek és a Régi Fóti út ölelésében egy kis beépítésre szánt terület
került kijelölésre, ami kereskedelmi szolgáltató területbe van besorolva a TSZT szerint.
A földrészleteket érinti az M3 gyorsforgalmi út 100 méteres, és a Régi Fóti út 50 méteres védőtávolsága, amelyen
belül építeni csak az illetékes út-kezelő hozzájárulásával lehet. Szintén érinti a gyorsforgalmi út tengelyétől mért
250 méteres, az új beépítésre szánt terület kijelölését tiltó sáv is, de e tiltás alól a gazdasági terület kivételt képez,
és a fejlesztési terület nem új beépítésre szánt terület.

A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET

6. ábra: Részlet a hatályban lévő Településszerkezeti tervből – az 5460/9, 5460/26-42hrsz.-ú ingatlanok területe
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7.

ábra: A Településszerkezeti terv jelmagyarázata

A terület megközelítése jelenleg a Régi Fóti útról lehetséges a fejlesztési terület délnyugati határán kialakult, a
Déli Vállalkozási Területet feltáró úton át, amely a mellékútra egy körforgalmi csomópontban köt rá. E
csomóponttól délkeletre egy másik körforgalmi csomópont is található, amelynek északkeleti ága a fejlesztési
terület középső sávján vezet keresztül a tervek szerint. Ezen út vonalvezetése a TSZT-n eltér a területen ábrázolt
telekállapot szerinti úttól, ami egy íves vonalvezetéssel halad északkelet felé, majd a terület súlyvonalában egy
erre merőleges úttal visszaköt a Régi Fóti útra, illetve tovább halad a terület északkeleti határáig, ahol
zsákutcaként végződik a meglévő erdősávnál. Ezzel szemben a TSZT egy tervezett gyűjtőút-hálózatot ábrázol,
amely szerint a területet feltáró út – amely változatlanul az említett körforgalomból indul –, az M3 gyorsforgalmi
úttal párhuzamosan halad majdnem a fejlesztési terület északkeleti határáig, ahol egy újabb körforgalmi
csomópontban tovább halad északkelet felé az erdősávon keresztül, illetve elágazik északnyugati és délkeleti
irányba. A délkeleti út egy tervezett erdőfoltot megkerülve közel derékszögben északkelet felé fordul, és az
erdősáv után nem vezet tovább. A területen található telkek már a terület súlyvonalában tervezett út és az erről
délkelet felé leágazó út helyigényének figyelembevételével átosztásra kerültek, de az északnyugati irányba
tervezett út nem került kialakításra.
A terület szélén, a Külső Fóti út mellett egy 120 kV-os távvezeték húzódik, amely a mellékút mellett kialakított
önálló hrsz.-ú ingatlanokon (a TSZT szerint 5460/10, 5460/14) halad. A vezeték védősávja érinti a tervezett
gazdasági terület keskeny északnyugati sávját. A fejlesztési terület nyugati csücskében nagynyomású és
nagyközépnyomású gázvezetékek húzódnak, amelyek védősávjában Ev jelű védőerdőterület került kijelölésre.
Ezen védősávok érintik a terület nyugati sarkában kijelölt, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt
ingatlant is.
A fejlesztési terület a kiemelt vízbázis védőidoma által határolt, de a területet a védőidom nem érinti.
2.3.2. Szabályozási terv
A fejlesztési területre jelenleg hatályos HÉSZ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (IX.25.)
önkormányzati rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról. A HÉSZ mellékletét képező Szabályozási terv SZT4
és SZT-6 jelű szelvénye szabályozza a fejlesztési területet. Az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú földrészletek a SZT
szerint legnagyobbrészt a Gáp-5 és a Gáp-6 jelű építési övezetekbe tartoznak.
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A HÉSZ rendelet mellékletét képező Szabályozási tervben a módosítással érintett terület és környéke az
alábbiak szerint szabályozott:

A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET

8.

ábra: Részlet Fót város hatályban lévő Szabályozási tervéből
– az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területe

9.

ábra: A Szabályozási terv jelmagyarázata
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A terület északnyugati határát képező Régi Fóti út mentén kijelölt sáv és az északkeleti határt képező, a
vízműkutakat magába foglaló terület, illetve e terület mentén egy, a fejlesztési terület részét képező sáv Ev
jelű védőterület övezetébe sorolt.
A fejlesztési terület északkeleti sávja az előzőekben említett, kijelölt védőerdő terület mentén ugyan a Gáp-5 jelű
építési övezetbe tartozik, de a tervezett északi bekötőúttól északkeletre a teljes gazdasági területként kijelölt sáv
„zöldfelületként kialakítandó terület”-ként ábrázolt a SZT-en, amelynek célja a szomszédos vízbázis védelme volt.
A fejlesztési terület középvonalában, az M3 autópályával közel párhuzamosan tervezett feltáró út rövid
északkeleti szakaszától délre szintén ilyen „zöldfelületként kialakítandó terület”-ként ábrázolt Gáp-5 jelű építési
övezetet jelölt ki a SZT. Ezt a területet övezethatárral elválasztva a TSZT leírásánál már ismertetett nagyobb
kiterjedésű Eg jelű gazdasági erdő övezet határolja a délkeleti és az északkeleti oldalról. E kijelölt erdőterület
jelentős része csupán tervezett, a vízelvezető árkot kísérő erdősávból délnyugat felé kinyúló erdő a valóságban
nem létezik.
A terület nyugati sarkában kialakult ingatlan, amely a gázvezetékek sávjával határolt, a kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület Gksz-6 jelű építési övezetébe sorolt. A telek beépíthetőségét korlátozza a 120 kVos távvezeték védőtávolsága és a két gázvezeték védősávja.
A fejlesztési területen belül az utak 40 méteres szabályozási szélességgel kerültek kijelölésre, a Régi Fóti útra
kikötő tervezett északi bekötőút szabályozási szélessége a területsáv közepén tervezett körforgalmi csomópontig
30 méter. A tervezett csomópontok a SZT-en kiszabályozásra kerültek, mind a terület súlyvonalában tervezett út
és az északi bekötőút keresztezésénél, mind a Régi Fóti úton az északi bekötőút vonalánál.
2.3.3. Helyi Építési Szabályzat
A hatályos HÉSZ szerint a Gáp-5 jelű építési övezetben a kialakítható legkisebb teleknagyság 5000 m2, a Gáp-6
jelű építési övezetben 10000 m2, a Gáp-5 és Gáp-6 jelű építési övezetben a legnagyobb beépítettség terepszint
felett 50, terepszint alatt 55%, a kialakítható zöldfelület minimális aránya 25%, a legnagyobb szintterületi mutató
1,0 m2/m2. A megengedett legnagyobb épületmagasság a Gáp-5 jelű építési övezetben 12 méter, a Gáp-6 jelű
építési övezetben 20 méter. Az elő- és hátsókert egyaránt 20, az oldalkert 10 méter. A területen kialakítható
építési helyet a SZT is ábrázolja, amely a fenti előírásokon kívül figyelembe veszi az M3 autópálya 100 méteres
védőtávolságát is, így azon belül építési hely nem került kijelölésre. (A tengelyvonaltól mért 250 méteres távolság
is látható a SZT-en, de ennek a korlátozásnak csak a TSZT-n van jelentősége, és tárgyi terület vonatkozásában
nem releváns a lehatárolás.)
A SZT is feltünteti a fejlesztési terület környezetében húzódó távvezetékeket és a hidrogeológiai védőterület
lehatárolását, amelyre a HÉSZ 34. § 9. bekezdés c) pontja vonatkozik (az elírás ellenére):
„A vízbázis külső védőterületén lévő Gip-5 jelű építési övezet területén 1 db talajvíz figyelő kút kialakítása és
folyamatos mintavétellel a talajvíz rendszeres állapot figyelése szükséges, a tereprendezés és az építkezés
megkezdésétől.”
A Régi Fóti út mellett húzódó elektromos vezeték mentén és a terület északnyugati csücskében húzódó
gázvezetékeket kísérve a SZT önálló övezetként lehatárolt Ev jelű védőerdősávot ábrázol.
A hatályos HÉSZ fejlesztési területre vonatkozó előírásai.
„28. Gazdasági területek általános előírásai
31. §

(1)
(2)
(3)

(4)

A gazdasági területek kereskedelmi, szolgáltató és ipari területekre tagozódnak.
A területen lakó rendeltetés nem létesíthető,
A területen nem helyezhető el:
a) szökőkút,
b) lábon álló kerti tető,
c) szabadon álló és legfeljebb 6,00 métert meghaladó magasságú szélkerék, antennaoszlop.
A gazdasági területen az alábbi mérnöki létesítmények (sajátos építmények):
a) reklámtorony,
b) gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló műszaki alkotások maximum 30,0 méteres
épületmagassággal elhelyezhetők.

18

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

(5)
(6)

A településközponti vegyes területen eltérő övezeti előírások hiányában a terepszint alatti beépítettség
mértéke a megengedett beépítettség mértékét legfeljebb 5 %-kal lépheti túl, de ebben az esetben sem
haladja meg az OTÉK szerinti megengedett legnagyobb beépítettség mértékét.
A gazdasági terület telkein földdepónia csak az adott ingatlanra engedélyezett építéssel összefüggésben
helyezhető el.
29. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) általános előírásai
32.§

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 3. sz. melléklet
felhasználásával kell meghatározni.
A kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt építési övezetek területén, egyéb övezeti előírás hiányában
a) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú rendeltetésű épületek
b) igazgatási rendeltetésű épületek,
c) parkolóház, üzemanyagtöltő,
d) sport rendeltetésű épületek,
e) hitéleti, nevelési, oktatási rendeltetésű épületek,
f) egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek,
g) egyéb közösségi szórakoztató rendeltetésű épületek, valamint
h) a gazdasági rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára
telkenként 1 db lakó rendeltetési egység
helyezhetők el.
Az övezetek területén a tervezett közművesítettség mértéke teljes.
A terepszint alatti beépítettség mértéke a megengedett beépítettség mértékét legfeljebb 5 %-kal lépheti
túl eltérő övezeti előírások hiányában.
Meghatározott időtartamra létesített ideiglenes építmény - a közszolgáltatási célú ideiglenes építmény
kivételével - nem létesíthető.
Állattartásra szolgáló építmény huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helység nyílászárójától 15 m-re
helyezhető el.
A telek építési határvonalait e rendelet és a szabályozási terv állapítja meg, amennyiben a rendelet, vagy
a szabályozási terv erről nem rendelkezik, úgy az előkert mérete 10,0 m. Ott, ahol egy telek beépítésre
nem szánt övezetet is magában foglal, ott az építési hely határa azonos az övezeti határvonallal.
Déli vállalkozási terület II. ütem területén a Gksz-6, Gksz-7, Gksz-10 és Gksz -11 övezetek területén
a) A terület feltárását és építési telkek kialakítását szolgáló, önálló helyrajzi számmal kialakított
magánút szélességét e rendelet és a szabályozási terv állapítja meg, amennyiben e rendelet és a
szabályozási terv nem rendelkezik, úgy a magánút szélessége legalább 16 m kell, hogy legyen.
b) Az előkertben út és közműépítmények, valamint portaépület elhelyezhető.
c) Gépjármű várakozó és rakodó helyek nem helyezhetők el a közterület felé eső előkert közterület
felől mért 5 méteres sávjában.
d) Közműpótló berendezés átmenetileg sem alkalmazható.
e) A szabályozási terven Gksz-7 jelű építési övezet és az Ev jelű övezet területén tájékoztató (nem
kötelező) jelleggel jelölt „telken belüli út vagy magánút helye” a szabályozási terv módosítása
nélkül megváltoztatható az egyéb rendelkezések keretei között, de szélessége legalább 12 m kell,
hogy legyen.
f) Ahol egy telek beépítésre nem szánt terület területbe tartozó övezetet is magában foglal, ott az
építési hely határa azonos az övezeti határvonallal, de a telkek beépítési jellemzőit az övezetek
szerint, elkülönítve kell értelmezni.
33.§

(1)
(2)

Gksz-1 jelű építési övezetben
a) Az előkerti építési határvonal kötelező építési vonal.
Gksz-6 jelű építési övezetben
a) nem helyezhető el sport, hitéleti, nevelési oktatási, egészségügyi és szociális rendeltetés, valamint
egyéb közösségi szórakoztató rendeltetés,
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b) a kialakítható új telkek legkisebb szélessége az építési hely határának vonalában mérve 50,0 m,
c) a létesíthető épület legmagasabb pontja 10,0 m.
30. Általános gazdasági terület (Gáp)
34.§

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(1)

(2)

Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 3. sz. melléklet
felhasználásával kell meghatározni.
Az ipari területbe sorolt építési övezetek területén elsődlegesen olyan gazdasági célú egyéb ipari, üzemi
termelő-tároló építmények, telephelyek elhelyezésére szolgál, melyek jelentős mértékben nem zavaró
hatásúak, nem tűz-, robbanás-, és fertőzésveszélyesek, továbbá nem bűzös vagy nem nagy zajjal jár.
Az építési övezetek területén elhelyezhetők:
a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású ipari építmény, valamint az azt kiszolgáló és kiegészítő
funkciójú építmények (szolgáltató és iroda épület stb.},
b) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 1 db lakás
rendeltetési egység telkenként,
c) üzemanyagtöltő állomás.
A terepszint alatti beépítettség mértéke a megengedett beépítettség mértékét legfeljebb 5 %-kal lépheti
túl eltérő övezeti előírások hiányában.
Az övezetek területén a tervezett közművesítettség mértéke teljes.
A technológiából adódó védőtávolságot saját telekhatáron belül kell biztosítani az ingatlan
tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének.
Az előkertben - főépület megléte esetén, vagy azzal egyidejűleg - a kerítéssel egybeépítve, kizárólag
porta funkciójú, legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű, földszintes épület helyezhető el.
Egyéb övezeti előírás hiányában több főépítmény és kiegészítő épület is elhelyezhető.
Déli vállalkozási terület II. ütem területére vonatkozó külön előírások
a) Nem helyezhető el olyan ipari és raktározási rendeltetési egység, amely a környezetét a
határértéket meghaladó mértékben terheli (zajos, talaj-, víz-, vagy levegő-szennyező, veszélyes
hulladékot feldolgozó).
b) A területen veszélyes hulladék tárolására, feldolgozására, ártalmatlanítására szolgáló építmény,
építési terület, tárolóterület, - az övezetek területén keletkezett veszélyes hulladék átmeneti,
elszállításáig történő gyűjtésének kivételével – nem alakítható ki, illetve nem helyezhető el.
c) A vízbázis külső védőterületén lévő Gip-5 jelű építési övezet területén 1 db talajvíz figyelő kút
kialakítása és folyamatos mintavétellel a talajvíz rendszeres állapot figyelése szükséges, a
tereprendezés és az építkezés megkezdésétől.
35.§
Gáp-5 jelű építési övezetben
a) magasépület nem helyezhető el,
b) zöldfelület fásított területének aránya legalább 25%,
c) a létesíthető bruttó szintterület a telek területének mértékével megegyező.
Gáp-6 jelű építési övezetben
a) magasépület nem helyezhető el.
b) zöldfelület fásított területének aránya legalább 25%
c) a létesíthető bruttó szintterület a telek területének mértékével megegyező.
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36. Erdőterületek
43.§

(1)
(2)
(3)

Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 3. sz. melléklet
felhasználásával kell meghatározni.
Erdőterületen egyéb övezeti előírás hiányában, legalább 10 ha nagyságú erdőként nyilvántartott telken,
a legalább 300 hektár erdőterület fenntartásához szükséges, az erdő rendeltetésének megfelelő
funkciójú épület helyezhető el.
Az övezetekben a tervezett közművesítettség -településhigiéniai és talajvédelmi okokból - hiányos.
44.§

(1)
(2)

Az Eg jelű (gazdasági erdőterület) övezet területén az erdő rendeltetésének megfelelő, valamint
közlekedési, szállítási és termékvezeték építmények helyezhetők el.
Az Ev jelű (védelmi célú) erdőterületen épület nem, egyéb építmény az erdőre vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően helyezhető el.

”

2.4. A tervezés során figyelembe vehető adottságok
- A tervmódosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, a település területfelhasználási területi mérlegét is befolyásolja, ezért a területrendezési tervekkel való összhang igazolását is teszi szükségessé.
- Mivel új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, ezért biológiai aktivitásérték számítás is szükséges.
- A tervezett beépítéshez igazodóan a Településszerkezeti, a Szabályozási tervlap és Helyi Építési Szabályzat
módosítása megtörténik.
- A tervezési terület közúton jól megközelíthető, a település egyik legfontosabb útját jelentő, a Fővárost és az M0
gyorsforgalmi utat Fót központi belterületével összekötő 2102 j. országos mellékút felől érhető el. A terület
vasúton csak közvetetten érhető el, a vasútállomás a Déli Vállalkozási Területtől távol van.
- A Fót Logisztikai Park területét határoló utak megfelelő szabályozási szélességgel rendelkeznek, amelyek a
várható forgalom lebonyolítására alkalmasak.
- A terület alapközmű ellátása – a vízellátás, a villamosenergia-ellátás, szennyvízelhelyezés – biztosítható, a
közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre állnak, a szükséges közműkapcsolatok
megvalósíthatók, a tervezési területen a kialakítható létesítmények működéséhez szükséges kapacitás
biztosítható.
- A Fóti Logisztikai Park területéhez északkelet és délnyugat felől közvetlenül további tervezett általános és
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetébe sorolt területek csatlakoznak, amelyhez a tervezett
logisztikai jellegű fejlesztés szervesen kapcsolódik.
- A tervmódosítással érintett terület tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem régészeti, sem ökológiai,
sem földvédelmi értékeket. A Fóti Logisztikai Park tervezett beépítésének jellegéből és elhelyezkedéséből, a
tervezett fejlesztésből következően nem jelentős zavaró hatású beruházás jön létre, a beépítési intenzitás viszont
a jelenlegi beépítettséghez képest növekszik.
- A fejlesztési területen az épületek elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál figyelembe veendők a
településkép-védelem érdekei.
- A területen az épületek elhelyezésénél és az építési hely meghatározásánál figyelembe veendő a Régi Fóti út
mentén húzódó 120 kV-os távvezeték és a terület nyugati sarkát érintő gázvezetékek védőtávolsága.
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3.1. A javasolt tervmódosítás
3.1.1. A Településszerkezeti terv módosító javaslata
A korábbi fejezetekben ismertetett elképzelések szerint a beruházói szándék a módosítással érintett területen a
hatályos településrendezési eszközökben már kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület feltárásának
racionalizálásával kb. 8 nagyméretű és kb. 8-10 kisebb ingatlan kialakítása egy-egy raktár, logisztikai, vagy gyártó
épület megvalósítása érdekében a hozzájuk tartozó út-, parkoló- és zöldfelületekkel.
A tárgyi területek beruházója, a HelloParks Management Kft. megállapodást kötött Fót Város Önkormányzatával
a város hatályban lévő településrendezési terveinek a módosítása, és a tervezett beruházások megvalósítása
érdekében. Az elkészült Telepítési tanulmányterv alapján megkötött Településrendezési szerződésben a terület
fentieknek megfelelő beépítéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás, illetve annak feltételei kerültek
megfogalmazásra. A szerződés szerint az Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani a HelloParks Management
Kft. részére az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó építési szabályok megváltoztatására.
Emiatt a jelen tervmódosítás konkrét célja az, hogy a fejlesztési területen kijelölt általános gazdasági területen
belül olyan paraméterek kerüljenek meghatározásra, amelyek biztosítják a mai kor technológiai elvárásainak
megfelelő épületek megvalósítását. Ezen túlmenően javasolt a hatályos településrendezési eszközökben a
terület feltárására tervezett úthálózat felülvizsgálata és a tervezett gazdasági erdőterület lehatárolásának
módosítása, illetve védőerdő területté történő átsorolása a használhatóbb területfelhasználás érdekében,
valamint a terület nyugati sarkában kialakult, korlátozott beépíthetőségű ingatlan hasznosítása céljából e telek
átsorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből településközpont vegyes területbe a
Településszerkezeti terv módosításával.
A ma érvényben lévő Településszerkezeti terv készítésekor a fejlesztési terület telek-kiosztása még a régebbi
tervek alapján került rá a tervre alaptérképi elemként. A TSZT javasolt módosítása során fel kell tüntetni a jelenleg
aktuális telekállapotot, és ezáltal törlésre kerül a fejlesztési területen még korábban kijelölt íves vonalvezetésű
feltáró út kontúrvonala, az út hosszának kb. kétharmadában tervezett körforgalmi csomópont helyigényét
biztosító terület lehatárolása, valamint az ebből a csomópontból északnyugat felé, a Régi Fóti útig tervezett
kiszolgáló út határvonala és a régi telekhatárok.
A TSZT egy későbbi, a tárgyi területre vonatkozó módosítása során már feltüntetésre került egy korábbitól eltérő
vonalvezetésű úthálózat is tervezett gyűjtőútként ábrázolva a terület hosszirányú tengelyvonalában az M3
autópályával párhuzamosan vezetett feltáróutat, amelynek egyenes vonalvezetése a terület északkeleti határa
közelében tervezett körforgalmi csomóponttal megtörik, és elkanyarodik keleti irányba, ahol a vízfolyáson
átkelve, kilépve a fejlesztési területről, egy újabb kanyar után tovább vezet északkelet felé, a központi belterület
irányába. Ennek az útnak a Szabályozási terv szerint lehatárolt 40 méter széles területsávja ma már önálló
ingatlanként, közforgalom számára megnyitott magánútként jelenik meg a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.
10. ábra: A fejlesztési terület alaptérképe

A TSZT-n az északkeleti részen tervezett
körforgalmi csomópontból kiindulva még
további két út is ábrázolásra került
tervezett
gyűjtőútként.
Az
egyik
északnyugat felé merőlegesen kifut a 2102
j. Régi Fóti útig, egy újabb megközelítési
lehetőség biztosítása érdekében. A másik
út ennek délkeleti folytatásában vezet egy
szakaszon, majd kb. 150 méterre az M3
gyorsforgalmi
úttól
derékszögben
elkanyarodik északkeleti irányba, ahol a
módosítással érintett területről kilépve
keresztezi az ott található erdősávot, majd
az annak északkeleti határán húzódó
földútra csatlakozik. Mivel a jelenlegi
telekállapot e terv alapján került
kialakításra, így e két út és a tervezett
csomópont is önálló ingatlanokként jelenik
meg Fót ma aktuális alaptérképén.
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A Beruházó azonban – ismerve a területre várható igényeket – felülvizsgálta ennek a tervezett közlekedési
hálózatnak a szükségességét, és módosító javaslatokkal élt az Önkormányzat felé.
A Beruházó nem szeretné megvalósítani a középső feltáró úton kívül tervezett gyűjtőutakat, mivel a fejlesztési
terület második feltáró útjának megnyitását nem teszik szükségessé a területen tervezett beruházások, és
szükségtelen a terület északkeleti részén tervezett körforgalmi csomópontból az M3 autópálya felé induló,
majd északkeleti irányba elkanyarodó tervezett út is a területen kialakításra kerülő ingatlanok feltárásához,
kiszolgálásához.
A terület hossztengelyében kialakított 40 méter széles sávban a fejlesztési terület feltárását biztosító kétsávos út
az északkeleti szakaszán tervezett kis körforgalommal az elkészült közlekedési terveknek megfelelően
megvalósítható biciklisávval, járdával, széles zöldsávokkal, amelyek a terepszint-különbségek leküzdésében is
szerepet játszanak, de további jelentősebb utak kiépítése nem tervezett.
A hatályos TSZT-n szereplő nyomvonalon megvalósítandó feltáró út számára kialakított ingatlan mindkét
irányban a tervezett út további szakaszaihoz csatlakozik, de az északkeleti irányú szakasz megvalósítása egyelőre
nem tűnik reálisnak. Így a tervezett gyűjtőút tárgyi területen húzódó szakasza még várhatóan sokáig csak a
fejlesztési területen megvalósítandó létesítmények kiszolgálását biztosítja, átmenő forgalomra nem kell
számítani. Addig, amíg az Önkormányzat nem veszi át az utat a Beruházótól, az közhasználat számára megnyitott
magánútként üzemelhet.
A fentiek alapján a TSZT módosító javaslatán a hosszanti feltáró út változatlanul KÖu jelű közúti közlekedési
területként, tervezett gyűjtőútként szerepel, biztosítva a fejlesztési terület északkeleti és délnyugati határán a
kapcsolódás lehetőségét az esetlegesen kiépítésre kerülő további útszakaszokhoz.
Az úthálózat egyszerűsítésén kívül a következő módosító javaslat az erdőterületeket érinti. A hatályos TSZT a
terület északkeleti részén, a tervezett feltáró út és az M3 között egy Eg jelű gazdasági erdőterületet ábrázol. Ez a
középső út közelében egy kb. 50 méter széles erdősávot foglal magába a vízfolyás és a belterületi határ közötti
sávhoz kapcsolódva. Ettől délkeletre pedig egy jelentősebb kiterjedésű, közel négyzet alakú erdőterület került a
terven kijelölésre, amely a belterületi határ túloldalán kialakult tényleges erdőterülethez csatlakozik.
Ez a délkeleti és délnyugati határán a korábban tervezett gyűjtőúttal lehatárolt terület azonban a valóságban
nem erdő, hanem ugyanolyan mezőgazdasági művelés alatt álló terület, mint a fejlesztési terület egyéb részei.
E tervezett erdőterület lehatárolás kerül felülvizsgálatra jelen módosító javaslatunkban. Mivel a terület
tengelyvonalában húzódó feltáró út és az autópálya közötti, a belterületi határ közelében fekvő területrész sokkal
kedvezőbben hasznosítható, ha a hatályos TSZT-n belógó erdőterület nem a terv szerint kerül kialakításra,
hanem egy, a jelenleginél szélesebb erdősávként kerül kijelölésre a belterületi határ mentén a tervezett
telekhatárokkal párhuzamos lehatárolással. Az általános gazdasági területbe benyúló tervezett gazdasági
erdőterület 8281 m2 nagyságú, a belterületi határ mentén húzódó erdősáv pedig 7457,4 m2. E sáv megőrzésével,
és az autópálya irányába történő meghosszabbításával, illetve a teljes sáv 5-7 méterrel történő kiszélesítésével
a terven megszüntetésre javasolt erdőterület pótolható, s így a hatályos tervben tervezett nagyságúval azonos
kiterjedésű, összesen 15738,8 m2 nagyságú erdősáv alakulhat ki a terület északkeleti határa mentén, a feltáró
úttól délkeletre. Ezt, az úttól északnyugatra húzódó meglévő védőerdősáv folytatásában kijelölésre kerülő
területsávot a Beruházó ténylegesen be kívánja telepíteni, s az így létrejövő erdő valós védelmet és takarást
biztosíthat a vízfolyás, és az azon túl elterülő mezőgazdasági területek felé. E betelepítésre kerülő erdősáv teszi
teljessé a fejlesztési terület északkeleti határán meglévő védőerdőt.

11. ábra: A fejlesztési terület keleti részén tervezett gazdasági erdőterület a hatályos és a javasolt TSZT szerint
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A javasolt átsorolás új beépítésre szánt terület kijelölését is szükségessé teszi, mivel a korábban tervezett
gazdasági erdőterület a beépítésre nem szánt területek közé tartozik, a jelen módosító javaslatban a helyére
tervezett általános gazdasági terület pedig beépítésre szánt területfelhasználási egység.
A fent ismertetett módosítás során a következő ábrán pirossal
jelölt területen szűnik meg a tervezett erdőterület jelölése, és itt
kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére. E terület
nagysága 7529,35 m2. A TSZT módosító javaslatában a zölddel
jelölt területen javaslunk új erdőterület kijelölést, és tényleges
erdőtelepítést. Ennek a két területsávnak az együttes kiterjedése
7529,72 m2. A tervezett erdőterület tehát teljes egészében
pótolja a terven megszűnő erdőt.
12. ábra: A megszüntetésre javasolt és az újonnan tervezett erdőterület

Az új beépítésre szánt terület kijelölése a hatályos településrendezési eszközök módosítása során további
feladatok elvégzését teszi szükségessé. Egyrészt a település biológiai aktivitás értékének esetleges változását
számolni szükséges, másrészt igazolni kell a magasabb rendű területrendezési tervben az új beépítésre szánt
területek kijelölésére vonatkozó előírásoknak való megfelelést is, valamint e módosítás keretein belül kell
biztosítani a kialakuló új beépítésre szánt területekhez – a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében
előírt – kötelezően kialakítandó zöldterületet is.
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3)
bekezdése így szól:
„(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület
vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg,
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”
A tárgyi módosítás során összesen 7529,35 m2 új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, amelynek 5%-a
376,5 m2. A tárgyi területen tehát a BATrT előírásainak való megfelelés érdekében 376,5 m 2 új védőerdő
jelölendő ki. Ennek biztosítására a megszüntetésre javasolt erdőterület környezetében korábban kijelölt, és
jelen tervmódosítás során tervezett erdőterületet az Eg jelű gazdasági erdőből az Ev jelű védőerdő területbe
javasoljuk átsorolni, s így az újonnan kijelölt 7529,72 m 2 védőerdő terület bőségesen teljesíti a fent idézett
előírást.
Az utolsó módosító javaslat a TSZT-en a terület nyugati csücskében található különálló ingatlanra vonatkozik. A
Régi Fóti út és a Déli Vállalkozási Terület feltáró útjának találkozásánál kialakult, a gázvezetékek és a
nagyfeszültségű távvezeték által lehatárolt 5460/9 hrsz.-ú, 3769,8 m2 nagyságú ingatlan a hatályos tervben Gksz
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású. Mivel a telek beépíthetősége az említett vezetékek
védősávjai miatt meglehetősen korlátozott, felmerült, hogy jól szolgálná a térség munkaerő ellátását, ha e
területen egy gazdasági rendeltetésű épület helyett inkább egy apartmanház jellegű munkásszálló kerülhetne
megvalósításra. Ehhez azonban szükség van a terület Vt jelű településközpont vegyes területté történő
átminősítésére a TSZT módosításával.
A Településszerkezeti terven az ismertetett módosításokon kívül csupán a terület délnyugati szélén már
megépült körforgalmi csomópont tervezett helyett meglévőként történő ábrázolása, valamint a Régi Fóti út
mentén jelölt magányos fa törlésére teszünk javaslatot a tényleges állapot figyelembe vételével. A TSZT egyéb
elhatározásai a hatályos tervnek megfelelően kerülhetnek megvalósításra.
A TSZT javasolt módosításai miatt a Leírás 17. oldalán található 3. számú melléklet 3.1., 3.2. és 3.3. része az alábbi
sorokkal és rajzokkal egészítendő ki:
3. melléklet Változások, ütemezések
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3.1. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE
SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK
Fejlesztési
ter.
sorszáma

Leírás

Funkció a hatályos TSZT
szerint

Tervezett funkció jelen
TSZT szerint

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre szánt
terület marad)

20

Déli Vállalkozási Területen az
5460/9 hrsz.-ú ingatlanon a
gazdasági
besorolás
fenntartása nem indokolt,
településközpont
vegyes
területi besorolást kap.

Gksz

Vt

13. ábra: A beépítésre szánt területeken belül javasolt területfelhasználási egység módosításának területe

3.2. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK
Fejlesztési
Funkció a hatályos TSZT
Tervezett funkció
ter.
Leírás
szerint
jelen TSZT szerint
sorszáma
Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre nem
szánt terület)
XI

XII

XIII

Déli Vállalkozási Területen az
5460/38 hrsz.-ú ingatlan
északkeleti sávjában gazdasági
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre
Déli Vállalkozási Területen az
5460/32 hrsz.-ú közforgalom
számára megnyitott magánút
északkeleti végén gazdasági
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre
Déli Vállalkozási Területen az
5460/36 hrsz.-ú ingatlan
északkeleti sávjában gazdasági
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre

Gáp

Ev

Gáp

Ev

Gáp

Ev
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14. ábra: A beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területté történő visszaminősítésére javasolt területek

3.3. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA
Fejlesztési
Funkció a hatályos TSZT
Tervezett funkció
ter.
Leírás
szerint
jelen TSZT szerint
sorszáma
Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre szánt
terület területfelhasználással
s

Déli Vállalkozási Területen az
5460/39 hrsz.-ú ingatlan
délnyugati
részén
az
erdőterület helyett gazdasági
terület kerül kijelölésre

Ev

Gáp

15. ábra: A beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területté történő átminősítésére javasolt terület

A Településszerkezeti tervet érintő változások a település területfelhasználási - területi mérlegét is befolyásolják.
A TSZT módosítása során a 0,38 ha kereskedelmi, szolgáltató terület településközpont vegyes területté
minősítése és az 1,57 ha gazdasági erdőterület védőerdővé minősítése miatt a Leírás 27. oldalán található
„Település területi mérlege” című fejezetrészt jelen módosító javaslatok eredményeképpen az alábbiak szerint
kell megváltoztatni:
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4. sz. melléklet Település területi mérlege
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG
MEGNEVEZÉSE

JELE

Beépítésre szánt területek
Településközponti vegyes terület

Vt

85,66 86,04

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

GKSZ

239,49 239,11

Erdőterület – gazdasági erdő

Eg

266,79 265,22

Erdőterület – védelmi erdő

Ev

246,06 247,63

Beépítésre nem szánt területek

A TSZT módosítása miatt a Leírás 28. oldalán található „5. sz. melléklet Területrendezési terveknek való
megfelelés igazolása” című fejezet módosítása is szükséges a jelen dokumentáció 7. fejezetében leírtak alapján,
de a 28. oldalon található Térségi területi mérleg adatai nem változnak, mivel a tárgyi ingatlanok a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve szerint a városias települési térség részét képezik.
A Leírás 41. oldalán található „6. sz. melléklet Biológiai aktivitás érték számítása” című fejezet, amely az alábbi
sorokkal egészítendő ki:
A TSZT Leírása szerint: „Biológiai aktivitásértéke 13839,64”

Kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági terület

0,38

0,4

0,152

Településközpont 0,38
terület

0,5

0,190

Gazdasági
erdőterület

1,57

9,0

0,048

Védőerdő terület 1,57

9,0

0,000

0,152

Tervezett
BA
érték összesen

Jelenlegi BA érték
összesen

0,190

A jelen módosítás során összesen + 0,038 pont BA érték keletkezik.
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16. ábra: Javaslat Fót Város hatályban lévő Településszerkezeti tervének módosítására –
a 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területe

3.1.2. A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslata
A Beépítési terv megvalósításához szükséges a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat és az annak
mellékletét képező Szabályozási terv kisebb mértékű módosítása is.
A javasolt változtatás elsősorban a TSZT módosító javaslatainak az átvezetése a Szabályozási tervben.
A Logisztikai Park belső úthálózatában javasolt módosításoknak megfelelően a jelenleg hatályos SZT-n törlésre
kerülnek egyes kiszabályozott utak. A terület hosszanti tengelyvonalában tervezett gyűjtőút szabályozási vonalai
azért nem törölhetők, mert a SZT-nek megfelelően a kijelölt 40 méteres szabályozási szélességű út területe önálló
hrsz.-ú földrészletként kialakításra került ugyan, de jelenleg közforgalom számára megnyitott magánútként. A
szabályozási vonalak lehetővé teszik az út majdani önkormányzati tulajdonba vételét. E tervezett gyűjtőút a
tervmódosítás után is változatlanul biztosítani tudja a fejlesztési terület északkeleti és délnyugati határán a
kapcsolódás lehetőségét az esetlegesen kiépítésre kerülő további útszakaszokhoz. A terület északkelti részében
tervezett körforgalmi csomópontból északnyugati és délkeleti irányba kiágazó utak szabályozása azonban a
fejlesztési terület Beépítési tervben foglaltak alapján szükségtelen, ezért tervről történő törlésük javasolt.
A közlekedési terv szerint a tervezett gyűjtőút északkeleti szakaszán, a 40 méteres szélességen belül egy kis
körforgalom biztosítja majd a visszafordulási lehetőséget. Ettől nyugatra, a ma még hatályos tervben szereplő
másik bekötőút vonalában egy rövidebb kiszolgáló út tervezett a Régi Fóti út irányába. Ez a 18 méteres
szabályozási szélességgel tervezett kiszolgáló út a tervek szerint nem köt ki a 2102 j. útra, csupán a terület északi
részén kialakítható kisebb méretű ingatlanok feltárását biztosíthatja. Ezen túlmenően az északnyugati irányú
folytatásában lehetőséget ad egy gyalogos összekötés Régi Fóti útig történő kialakítására is, ami közvetlen
gyalogos kapcsolatot biztosíthat a Régi Fóti úton közlekedő busz megállójához, és a Fótliget Lakópark lakossága
számára a Logisztikai Park gyalogos megközelítéséhez. Ez a gépjárműforgalom részére nem megnyitott 6 méter
széles út a kerékpárosok számára is jó lehetőséget biztosít a Park gyorsabb megközelítése érdekében. Az
ismertetett úthálózat alkalmas a Logisztikai Park kialakításra kerülő összes ingatlanának a kiszolgálására.
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Módosító javaslat érinti a SZT-et az erdőterület vonatkozásában is. Egyrészt változik a tervezett erdőterület
lehatárolása a TSZT módosításánál ismertetettek szerint, s így egy egybefüggő, átlagosan 45-50 méter széles
erdősáv alakul ki a fejlesztési terület északkeleti határa mentén, másrészt a terület átsorolásra kerül a gazdasági
erdőterület Eg jelű övezetéből a védőerdő Ev jelű övezetébe. A módosítás ellenére az erdőterület nagysága
változatlan marad. Ez a módosító javaslat a fejlesztési terület keleti részén tervezett gazdasági besorolású
ingatlanok kialakítását és beépíthetőségét segíti a hatályos tervben szereplő, a gazdasági területbe benyúló
tervezett erdőfolt megszűntetésével.
A TSZT harmadik módosító javaslata is megjelenik a SZT-en. A terület nyugati csücskében található 5460/9-es
hrsz.-ú ingatlan átsorolásra kerül a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz-6 jelű építési övezetéből
a településközpont vegyes terület valamely építési övezetébe egy apartmanház jellegű munkásszálló
megvalósítása érdekében. Mivel a tervezett munkásszálló építésének jogszabályi megalapozására alkalmas
paraméterekkel rendelkező építési övezet még nincs a hatályos HÉSZ-ben, ezért szükséges egy új építési övezet
meghatározása. Az új övezet a Vt-18 jelet kapja.
A településközpont vegyes terület a hatályos HÉSZ 29. § (3) bekezdése alapján alkalmas szállás jellegű rendeltetés
elhelyezésére. Az új építési övezet beillesztéséhez a HÉSZ 30. §-át ki kell egészíteni az alábbi (13) bekezdéssel:
„(13) Vt-18 jelű építési övezetben
az építési telkek beépítése során a közművek védősávjaiban a vonatkozó jogszabályok és a közmű
üzemeltetők előírásait figyelembe kell venni.”
A HÉSZ 29. § (1) bekezdése alapján „Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó
jellemzőket a 3. sz. melléklet felhasználásával kell meghatározni.”
Az új településközpont vegyes építési övezet telekalakítási és építési paramétereit a 3. sz. mellékletbe
beillesztendő 32/A sorban az alábbiak szerint kell meghatározni:

A további módosító javaslatunk a SZT-en a fejlesztési terület legnagyobb részét elfoglaló általános gazdasági
terület északnyugati felére vonatkozik. A feltáró úttól északra fekvő terület jelenleg a Gáp-5 jelű építési övezetbe
sorolt. Mivel azonban a területre vonatkozó Gáp-5 jelű építési övezet beépítési előírásai nem felelnek meg
teljes mértékben a fejlesztési elképzeléseknek, ezért e terület vonatkozásában egy másik építési övezet
alkalmazása válik szükségessé.
Javaslatunk szerint az új építési övezet a Gáp-7 jelet kapja, és a paraméterei nagyon sokban megegyeznek a Gáp5 jelű építési övezeti előírásokkal. A jelenleg érvényben lévő előírások szerinti 12,0 méteres épületmagassági
érték azonban nem elegendő a mai kor elvárásainak megfelelő logisztikai és gyártási célú épületek
megvalósításához, ezért jelen módosító javaslatunkban a területre 15,0 méteres megengedett legnagyobb
épületmagassági érték szerepel.
Szintén nem segítik a gazdaságos beruházás megvalósítását az építési övezetre általánosan előírt túlzó elő-, oldalés hátsókert méretek. A hatályos HÉSZ szerint a Gáp-5 jelű építési övezetben 20 méteres elő- és hátsókert és 10
méteres oldalkert megtartása kötelező. A rugalmas épületelhelyezéshez azonban ezeknél az értékeknél a 30.000
m2-nél kisebb ingatlanok esetében kisebb értékek határozandók meg, így a javaslatunk szerint ezesetben az előés hátsókert 10 méterben, az oldalkert a megengedett épületmagasság fele értékében, azaz 7,5 méterben
kerülhet meghatározásra. Ez a módosítás természetesen szükségessé teszi a SZT-en ábrázolt építési hely
törlését is. Az épületek telken belüli elhelyezését a fenti előírásokon túlmenően a terepviszonyok, az épületek
körbejárhatóságának biztosítása, valamint a szükséges számú parkoló- és rakodóhely kialakítása befolyásolja
elsősorban.
Az új Gáp-7 jelű építési övezet kialakítása érdekében a HÉSZ 35. §-át ki kell egészíteni az alábbi (4) bekezdéssel:

29

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

„(4) Gáp-7 jelű építési övezetben
a) 30.000 m2 teleknagyság alatt az elő- és hátsókert mérete 10,0 m, az oldalkert 7,5 m. A 30.000 m 2t elérő vagy meghaladó teleknagyság esetén az elő- és hátsókert mérete 20,0 m, az oldalkert 10,0
m.
b) az előkertben - főépület megléte esetén, vagy azzal egyidejűleg - a kerítéssel egybeépítve, kizárólag
porta funkciójú és közmű kiszolgálását biztosító, legfeljebb bruttó 50 m 2 alapterületű, földszintes
épület helyezhető el.
c) az ingatlanokon a zöldfelület fásított területének aránya legalább 25%.
d) a védőerdő övezetbe, vagy közforgalom számára megnyitott magánút kategóriába sorolt
földrészletek nem keríthetők le.
e) a létesíthető bruttó szintterület a telek területének mértékével megegyező.”
Az új általános gazdasági építési övezet telekalakítási és építési paramétereit a 3. sz. mellékletbe beillesztendő
52/A sorban az alábbiak szerint kell meghatározni:

Módosítandó a hatályos SZT-n „Zöldfelületként kialakítandó terület” jelöléssel érintett területekre vonatkozó
szabályozás. Ez érinti az 5460/9 hrsz.-ú ingatlant, valamint a fejlesztési terület északkeleti szélén, a vízfolyás
mentén kialakult védőerdő mellett húzódó sávot.
Ez a rész a szomszédos területen korábban működő vízműkutak védelme érdekében került ilyen besorolásba,
lehetetlenné téve az egész terület beépíthetőségét, az 5460/9 hrsz.-ú ingatlan pedig valószínűleg a telek határa
közelében húzódó gázvezetékek és a Régi Fóti út mentén húzódó elektromos légvezeték védősávja miatt lett
„Zöldfelületként kialakítandó terület”-ként ábrázolva, itt is megakadályozva az ingatlan beépítését. Mivel
azonban a vízműkutak már hosszú évek óta nem üzemelnek, a vízbázis védelem érdekében meghatározott
korlátozás a terület északkeleti részén már nem szükséges, a közművezetékek védősávjaira vonatkozó előírások
betartása pedig kellő védelmet nyújt a vezetékek számára, így a „Zöldfelületként kialakítandó terület” jelölés
törlését javasoljuk a teljes módosítással érintett területen.
Szintén a már használaton kívüli vízműkutak védelmét szolgálta a HÉSZ 30. § (9) bekezdésének c) pontja, amely
mára szükségtelenné vált, ezért törlését javasoljuk:
„(9) Déli vállalkozási terület II. ütem területére vonatkozó külön előírások (…)
c) A vízbázis külső védőterületén lévő Gip-5 jelű építési övezet területén 1 db talajvíz figyelő kút kialakítása
és folyamatos mintavétellel a talajvíz rendszeres állapot figyelése szükséges, a tereprendezés és az
építkezés megkezdésétől.”
Törlésre javasoljuk az általános gazdasági terület feltáró úttól délre eső területén is az építési hely jelölését. A
HÉSZ 3. számú mellékletének 52. sora egyértelműen meghatározza a Gáp-6 jelű építési övezet telkein figyelembe
veendő elő-, oldal- és hátsókert méreteket az alábbiak szerint:

E méretek módosítása nem szükséges, a területen a 20,0 méteres elő- és hátsókert méret, valamint a 10,0
méteres oldalkert méret betartható a Beruházó elképzelései szerinti épület-elhelyezéseknél, de a SZT szerint az
építési hely délkeleti határa az M3 autópálya 100 méteres védőtávolságánál lett meghúzva. Mivel azonban a
védőtávolság nem jelent építési tilalmat, csupán a jogszabályok által meghatározott védőtávolságon belüli
építéshez ki kell kérni a közútkezelő hozzájárulását, így ezt a lehetőséget a Fóti Logisztikai Park területén is
szeretnénk biztosítani.
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(Megjegyezzük, hogy az autópálya tengelyvonalától mért 250 méteres „védőtávolság” törölhető lenne a SZT-ről,
mivel az csupán a beépítésre szánt területek kijelölését korlátozza, de mivel a Déli Vállalkozási Terület már régóta
kijelölt beépítésre szánt terület, így ennek a vonalnak a tárgyi terület vonatkozásában nincs értelme, és a SZT-en
nincs is relevanciája. E feleslegesen ábrázolt védőtávolságot majd a településrendezési eszközök átfogó
módosítása vagy felülvizsgálata során célszerű törölni a tervről.)
A Módosított SZT-en javasolt telekhatár vonallal feltüntettük a Beruházó által készített beépítési tervjavaslaton
meghatározott új ingatlanhatárokat. Ezek a lehatárolások azonban nem kötelező érvényűek, amennyiben a
beruházói igények változnak, a telekhatárok rugalmasan változtathatók.
A fent leírt beillesztési javaslatokon túl a HÉSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezetnek már csupán a
Szabályozási terv módosítással érintett területre vonatkozó változását kell rögzítenie az alábbiak szerint:
„A HÉSZ 1. sz. Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete SZT-4 és SZT-6 jelű tervlapjának normatartalma
helyébe a Déli Vállalkozási Terület „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt területére a
jelen rendelet 3. mellékletét képező SZ-M-1/2021. jelű tervlap normatartalma lép.”

17.

ábra: Szabályozási tervjavaslat a módosítással érintett területre
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4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
A jelenleg hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv készítésekor nagyon
alapos megalapozó munkarészek készültek, és kidolgozásra került az összes, jogszabályban előírt kötelező
alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció részeként új, részletes alátámasztó munkarészek azért nem
kerülnek minden szakágra kidolgozásra, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem kerültek
megismétlésre, mert a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és az érintett Szabályozási terv
szelvények módosítása során nem történnek olyan változások, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek
átfogó módosítása szükséges lenne. A tervek helyzetfeltáró és alátámasztó szöveges munkarészei a tárgyi
területekre vonatkozóan alapvetően továbbra is változatlanul érvényesek, ezért a javasolt változtatások
alátámasztására irányuló rövid helyzetfeltáró leírás is csak a módosítással érintett területre (és tématerületekre)
készül a szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel együtt.

4.1. Tájrendezés, természetvédelem
Mivel a Fót Logisztikai Park területe nem tartozik a Natura 2000 területbe vagy az ökológiai hálózat elemei
közé, valamint természetközeli, illetve egyéb országos és helyi védett terület sem található a tervezéssel
érintett területen, így a tervezett módosítás nem ütközik természetvédelmi előírásokkal.
Természetvédelmi szempontból szükséges hangsúlyozni, hogy a Déli Vállalkozási Terület jelen módosítással
érintett területén a tervezett erdőterületek kialakítása során a nagyobb térség növényzetéhez igazodó, őshonos
fa- és cserjefajok alkalmazása kívánatos, az özönfajok alkalmazása tilos a távolabbi környezetben található
természeti értéket képviselő területek növény- és állatvilágának, társulásainak genetikai védelme érdekében.

4.2. Biológiai aktivitás érték
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. § (2) b) bekezdése szerint:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a külön
jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke (továbbiakban BIA érték) az átminősítés előtti aktivitás
értékhez képest nem csökkenhet”.
Továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése kimondja:
„A Településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai
aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.”
Mivel a Fót Logisztikai Park területén korábban kijelölt területfelhasználási egységek nagyságának és
lehatárolásának módosítása minimális mértékben új beépítésre szánt terület kijelölésével jár (annak ellenére,
hogy jelen tervmódosítás során pontosan ugyanakkora erdőterületek kerülnek összességében kijelölésre), ezért
a BIA érték számítást el kell végezni. A Logisztikai Park területén jelen módosítás során összesen 7529,35 m2 =
0,75 ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.
A területen belül a BIA érték esetleges pótlásán kívül biztosítani kell a BATrT előírása alapján az új beépítésre
szánt terület 5%-ának megfelelő nagyságú zöldterület kijelölését is. Az új beépítésre szánt terület nagysága
7529,35 m2, ennek 5%-a 376,5 m2.
A tervezési területen belül a hatályos tervhez képest 7529,72 m2 (0,75 ha) nagyságú új védőerdő terület kerül
kijelölésre, így a BATrT törvényi előírása is betartásra kerül. (Az erre vonatkozó számítást a dokumentáció 6.4.
fejezete ismerteti.)
A TSZT Leírása szerint Fót „Biológiai aktivitásértéke 13839,64”
A BIA érték az egyes területfelhasználási egységek tekintetében jelen felülvizsgálat során az alábbiak szerint
módosul:
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A fenti táblázatban felsorolt BIA értékeket az ÖTM rendelet 1. melléklete alapján vettük figyelembe.
A Biológiai Aktivitás Érték számítás táblázatában felsorolt értékeket összesítve), a jelenlegi módosítás után a
település tovább „görgethető” biológiai aktivitás értéke +0,038 pont!

4.3. Zöldfelületi rendszer, a zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó
javaslatok
A tervezett módosítások a települési zöldfelületi rendszert nem érintik hátrányosan. A módosítás által érintett
ingatlanok nem állnak sem országos, sem helyi szintű táj-, illetve természetvédelmi oltalom alatt. A tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem érinti a tervezett Logisztikai Park területét, és nem része
az országos ökológiai hálózatnak sem.
A Déli Vállalkozási Terület módosítással érintett területén meghatározó növényzet nem található. A tárgyi
ingatlanok jelenleg még beépítetlenek, mezőgazdasági művelés alatt állnak, ami a szomszédos Fótliget Lakópark
lakóterülete vonatkozásában a kiporzás miatt kedvezőtlen területhasznosítás. Az érvényben lévő
településrendezési eszközök a jelen módosító javaslattal megegyező tervezett területfelhasználást tartalmaznak,
és a kialakítandó zöldfelületek nagysága nem változik a javasolt módosítás révén. A tárgyi fejlesztési terület
tervezett területfelhasználása egy zöldfelületekkel átszőtt, korszerű, kedvező körülményeket biztosító
munkahelyi környezet megvalósítására ad lehetőséget.
A tervezett Logisztikai Park területének közelében található Lakópark védelme a tervben szereplő, intenzív
növénytelepítéssel tervezett kertek megvalósításával biztosítható. A szabályozásban foglaltak és az alábbiakban
megfogalmazott javaslatok betartásával zavaró környezeti hatás és természetkárosítás nem valósul meg a
tervezett módosítások következtében. A megvalósuló zöldfelületek és erdőterületek kialakítása során figyelembe
kell venni az általános természetvédelmi szempontokat. Az őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásán és az
özönfajok alkalmazásának tilalmán túl célszerű a kertépítészeti tervek szerkezetét úgy alakítani, hogy a Logisztikai
Parkot határoló utak felőli előkertekben és a belső feltáró út mellett kialakuló előkertekben kerüljön
megvalósításra a legjobb környezeti hatásfokú növénytelepítés (pl. többszintes fa-és cserjesávok, nagyobb
lombtömegű, zártabb faállományok stb.).
A terület északkeleti és északnyugati határán meglévő, illetve egy szakaszon tervezett védőerdősáv
növényállománya is úgy választandó ki, hogy a legnagyobb környezeti és esztétikai védelmet nyújtsa,
természetesen a Régi Fóti út mentén figyelembe véve az ott húzódó 120 kV-os távvezeték védőtávolságára
vonatkozó előírásokat.
A városrendezés alapgondolata az volt, hogy a teljes fejlesztéssel érintett terület egyetlen széles feltáró útra
szerveződjön, amely a gépjármű-forgalom balesetmentes elvezetésén túlmenően bizonyos szinten
zöldfolyosóként is szolgáljon. A terület súlyvonalában végig húzódó feltáró út 40 méteres szabályozási szélessége
lehetőséget nyújt egy kétirányú forgalomra, buszmegálló kialakítására, kerékpáros közlekedésre és helyenként
akár út menti parkolásra is alkalmas közlekedési sáv kialakítására. A területsávban kétoldali zöldsávok, fasorok
megvalósítására is lehetőség van. Utcafásításhoz a tájra jellemző, a kisvárosi környezetbe illeszkedő
szárazságtűrő, nem vattázó fajokat kell ültetni.
A terület tengelyét alkotó feltáró útra fűzhető fel a Logisztikai Park kapujaként a bekötő út sarkán kialakításra
kerülő Park Center, ahol a területet igénybe vevők rövidebb idejű kikapcsolódása, a találkozások, emberi
kapcsolatok tereit lehet biztosítani. Természetesen ez az ingatlan is növényekkel tarkított, de elsősorban épített
környezet, amelynek megvalósítása során a környezetbarát anyaghasználat, a korszerű formavilág, a tájbaillő
növénytelepítés elengedhetetlen. A Déli Vállalkozási Terület fő gerincvonalát képező feltáró út mentén e terület
látványa az egyik meghatározó eleme a Logisztikai Park fejlesztésének, így az esztétikus megjelenés
alapkövetelmény. A Park Center zöldfelületeit legalább 85 %-os növényzeti fedettséggel, ennek egy részét
lehetőleg 3 szintes növényzettel javasoljuk kialakítani.
Az általános gazdasági terület építési övezeteiben minimum 25 %-os zöldfelület kialakítása kötelező, melynek
legalább 1/3 részét többszintes növényállománnyal kell kialakítani a terület biológiai aktivitásának megőrzése, s
a kedvező mikroklíma megteremtése érdekében. A területen a telek területének legfeljebb 25 %-án alakítható ki
szilárd burkolat, amelyet elsősorban lélegző burkolatokkal javasolt megoldani. A nagyméretű ingatlanokból álló
tömbök zöldfelületei a telekosztásoktól függően alakíthatók ki. Az általános gazdasági terület telkein az
oldalkertek szabad felületeit legalább kétszintes (fásított gyepes felületek), de ahol lehet, háromszintes (fás,
bokros) növényzettel beültetve kell kialakítani. A szilárd burkolatú parkolók lehetőség szerint fásítva alakítandók
ki tág tűrőképességű, lombos fák telepítésével.
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A terület északkeleti részét képező részén a jelenleg tervezett telekalakítási javaslat szerint kisebb ingatlanok
kerülnek kialakításra, ahol a fejlesztési terület egyéb ingatlanjain megvalósítandó hatalmas csarnoképületeknél
kisebb tömegű épületek épülnek, az épületek között pedig a telekhatárok mentén zöldsávok valósíthatók meg.
Ezek esztétikus kialakítása is hozzájárul a Logisztikai Park összképéhez, különösen az előkertek intenzív
növénytelepítése meghatározó a területrész belső feltáró útja irányából.
A fejlesztési területen javasolt a természetes energiaforrás felhasználása (pl. napelemes közvilágítási és térfigyelő
rendszer alkalmazása).

4.4. Közlekedés
4.4.1. Közúti közlekedés
A korábbi fejezetekben említettek szerint a módosítással érintett területen tervezett logisztikai és termelő
létesítmények gépjárművel történő megközelíthetősége kiváló. Az országos mellékútként, települési főútként
definiált Régi Fóti út a fejlesztési terület határán halad, és közvetlen összeköttetést teremt az M0 gyorsforgalmi
úttal, valamint az M3 autópályával, azokon keresztül pedig az ország egyéb területeivel, másrészt Fót
városközpontjával, illetve a Fővárossal, ahol a kötöttpályás közlekedés is elérhetővé válik.

18. ábra: Fotók a Fót Logisztikai Park kiépült bekötő újáról, valamint a terület kiszolgálását biztosító körforgalmi
csomópontról (Forrás:saját képek)

A terület megközelítése jelenleg a Régi Fóti útról lehetséges a fejlesztési terület délnyugati határán kialakult, a
tervezett Déli Vállalkozási Területet feltáró úton át, amely a 2102. jelű mellékútra egy körforgalmi csomópontban
köt rá. A csomópontból egy szétválasztott 2 x 2 sávos aszfaltos út indul délkelet felé, amelynek középső füves
elválasztó sávjában helyenként tűzcsapok láthatók. Az út két oldalán betonoszlopokra szerelt közvilágítás,
csapadékvíz elvezető csatorna és vízelvezető árok figyelhető meg, a tárgyi terület felőli oldalon járda is kiépítésre
került. A szegélykővel határolt két útpályán felfestések is láthatók.

19. ábra: Fotók a Park leendő bejáratáról a kiépült körforgalmi csomópont felől (Forrás:saját képek)
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A 2102. jelű úttal alkotott csomóponttól délkeletre egy másik körforgalmi csomópont is található, amelynek
északkeleti ága a fejlesztési terület középső sávján vezet majd keresztül a hatályban lévő tervek szerint. Ez a
tervezett feltáró út azonban még nem épült meg, csupán a csomóponti része, de az néhány méter után véget ér.
A terület ezen része jelenleg nagyon elhanyagolt, a körforgalom belső körét szegélyező Viacolor burkolatot
felszedték, a vízelvezető árkok megszakadnak, a területre történő behajtást földhányások akadályozzák.
A Fóti Logisztikai Park feltárása a hatályos településrendezési tervekben ábrázolt feltáró úton keresztül történhet.
Ez az út az elkészült közlekedési tervek szerint az említett, kiépült körforgalomból indul, és az M3 gyorsforgalmi
úttal párhuzamosan halad majdnem a fejlesztési terület északkeleti határáig, ahol egy törés után majd tovább
vezet északkelet felé az erdősávon keresztül.
Jelen beruházás keretein belül a feltáró
út nagyjából csupán az erdő széléig épül
ki, de a hatályos telekstruktúra szerinti
5460/63-as hrsz.-ú belső út vonalában
egy kis
körforgalmi csomópont
megvalósítása
tervezett
a
visszakanyarodás
lehetőségének
biztosítása érdekében. E négyágú
körforgalom délnyugati ága a terület
északkelet-délnyugati irányban húzódó
feltáró útja, amelynek folytatása egy
törés után kelet felé fordul, és mint
említettük, jelenleg összesen kb. 60
méter hosszban épül meg. Az
északnyugati ág a tárgyi terület északi
részén tervezett kisebb ingatlanok
kiszolgálását biztosító 18 méter széles
út, ami kb. 180 méter hosszú, és
zsákutcaként kerül kialakításra.
20.
ábra:
csomópont

A

tervezett

körforgalmi

A délkeleti ág pedig csupán az erdő melletti utolsó, az 5460/38, 5460/39, 5460/63 és 5460/64-es hrsz.-ú
ingatlanokból kialakuló gazdasági telek kiszolgálását biztosítja majd, a korábbi Szabályozási tervben szereplő, az
erdőn túli mezőgazdasági földrészletet is feltáró úttal szemben.
A feltáró út északnyugati szélén
végigfut egy 2 méter széles járda, ami a
tervezett
kapubehajtóknál
gyalogátkelőhely-szerűen vezet át a
telephelyek gazdasági forgalmával
terhelt utakon. A feltáró út délkeleti
oldalán csak helyenként kerül járda
kialakításra. Ezek a járda-szakaszok a
tervezett
gyalogátkelőhelyeken
keresztül közelíthetők meg az út
túloldalán
vezető
járda
felől.
Gyalogátkelőhely tervezett a terület
délnyugati határának közepén meglévő
körforgalmi
csomópont
mellett,
valamint attól kb. 215 méterre
északkeletre.
21.
ábra: A feltáró út délnyugati
szakasza a tervezett gyalogátkelőhelyekkel

Így biztosítható a terület déli részén fekvő 5460/48-as hrsz.-ú ingatlan nyugati csücskében kialakításra kerülő,
kizárólag gyalogos megközelítésre szolgáló bejárat, és a telek utcafrontjának másik szélén megvalósítandó
kapubehajtónál tervezett járdaszakasz elérése, valamint az itt tervezett autóbuszmegálló megközelítése.
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A feltáró út közepe táján is hasonló megoldással tervezett a
délkeleti oldalon szükséges járda kialakítása. A terület
délkeleti sávjának két középső telephelyét, és az azzal
szemben kialakításra kerülő telephelyeket kiszolgáló
kapubejáróktól északkeletre tervezett egy további
gyalogátkelőhely, ahonnan rövidebb járda-szakaszok
vezetnek egyrészt a kialakításra kerülő buszmegállóhoz
északkelet felé, másrészt délnyugati irányba az 5460/49-es és
az 5460/57-es hrsz.-ú ingatlanok gyalogos megközelítése
érdekében.
22.
ábra: A feltáró út középső szakasza a tervezett
gyalogátkelőhellyel, buszmegállóval

A feltáró úton tervezett körforgalmi csomópontnál csupán az északnyugati ágon kerül gyalogátkelőhely
kialakításra, és a járda a tervezett 18 méteres szabályozási szélességű feltáró út északkeleti oldalán vezet tovább
a kisebb méretű ingatlanok gyalogos kiszolgálása érdekében. E járda északnyugati vége a kialakítandó 6 méteres
szabályozási szélességű gyalog- és kerékpárútba torkollik, amelyen keresztül kivezet a Régi Fóti útra, s ezen át az
ott meglévő buszmegálló is könnyen elérhetővé válik.
A terület belső, a Régi Fóti úttal párhuzamos feltáró útja a tervezett körforgalmi csomóponttal együtt a SZT
szerinti 40 méteres szabályozási szélességen belül kialakítható. Az út kétirányú forgalomra tervezett, irányonként
4,75 méteres burkolatszélességgel a kétirányú biciklisáv kialakítása érdekében.

23.

ábra: A feltáró út mintakeresztszelvénye

Az északi területet feltáró zsákutca 3,5 méteres sávszélességekkel tervezett, amelyeken belül felfestéssel
biztosítható a biztonságos kerékpáros közlekedés. Az egyoldali járda szélessége itt is 2 méter. A járdák mentén a
terepviszonyokhoz igazodva különböző szélességű és mélységű árkok kerülnek kiépítésre az elkészült közlekedési
és közműterveknek megfelelően.
4.4.2. Vasúti közlekedés
A város közigazgatási területén halad keresztül a Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal. Fóton három
vasútállomás található, a Fót (nagyállomás), a Fótújfalu (kisállomás) és a Fótfürdő megállóhelyek. Ezek az
állomások a Déli Vállalkozási Területtől távol vannak, így a folyamatosan beépülő gazdasági terület
közlekedésében nem játszanak említésre méltó szerepet.
4.4.3. Közösségi közlekedés
A gépjármű közlekedésen kívül „az ingázók Budapestre volánbusz járatokat is igénybe vehetnek. A buszok
meglehetősen sűrűn járnak és a várost több ponton érintik, így részt vesznek a helyi -közlekedésben is. Fóton a
településen belüli közlekedést helyi járat biztosítja. A busz három útvonalon közlekedik, a körjáratból adódóan
átfedések is vannak. A helyi buszok a bevásárlóközpontokat és a városközponttól távolabb eső részeket (Fáy
présház) is érintik”.
A Logisztikai Park egyrészt a Régi Fóti úton közlekedő buszjárattal érhető el, mind Fót, mind a Főváros irányából.
A tárgyi terület északi sarkánál, a Fótliget lakópark bejáratánál található buszmegállóktól a kialakításra kerülő
telephelyek a korábban említett, a Régi Fóti útra kikötő kiszolgáló úton át érhetők el, de buszközlekedés tervezett
a terület belső feltáró útján is. Mivel a tervezett kis körforgalmi csomópont lehetőséget biztosít a buszok
visszafordulására, a közösségi közlekedés így egy kis kitérővel megoldható a területen.
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A feltáró út mellett két új buszmegálló kialakítása szerepel az elkészült közlekedési tervekben, az egyik az
5460/33-as hrsz.-ú ingatlan északi sarkánál, a másik a terület súlypontjában, az 5460/35-ös hrsz.-ú ingatlan
nyugati sarkánál.
4.4.4. Kerékpáros közlekedés
„A kerékpározás hozzájárulhat a személygépkocsi-közlekedés csökkenéséhez, hiszen a településen belül, de akár
a település közötti kis távolságok is megtehetők kerékpárral. Fóton a Dózsa György úton 1 kilométeren épült
kerékpárút. A kerékpárút-fejlesztések egyrészt a hivatásforgalmú kerékpározási lehetőségek javítását kell, hogy
érintsék (településen belüli kerékpárutak, közeli települések összekötése). A közutakon 1500 E/nap feletti
forgalom esetén hosszabb távon meg kell teremteni a biztonságos, gépjárműforgalomtól elválasztott
kerékpározás lehetőségét. A Budapesti Agglomeráció Rendezési terve szerint kerékpárút kötné össze Dunakeszit
és Fótot is (továbbvezetve Mogyoródig). A 2/a út építésekor a kerékpárutat egy rövid szakaszon átvezették a
2101. j. út felüljáróján. A tervek szerint kerékpárút épül majd a 2102. j. Budapest – Fót összekötő út mentén is.
A kerékpározás népszerűbbé tételéhez a kerékpárutakon kívül szükség van a kiegészítő beruházásokra és
szolgáltatásokra is. Jó megoldás lehet az ún. „B+R parkolók” (kerékpártárolók) építése tömegközlekedési járatok
megállói közelében.”
A fejlesztési terület kerékpáros megközelítése jelenleg a Régi Fóti úton át lehetséges mind a Főváros, mind Fót
központi belterülete irányából, de ez ma még meglehetősen balesetveszélyes. A terület északnyugati határán,
közvetlenül a 2102 j. út mellett kialakult egy közforgalom számára megnyitott magánúti sáv, amely igény esetén
az országos mellékút területéhez csatolható, és azon elvezethető az említett Budapest – Fót összekötő út menti
kerékpárút.
A 2102 j. út felől a fejlesztési terület kerékpárral jelenleg a kiépült 2 x 2 sávos bekötő úton át érhető el, ahol az
utak szélessége és a körforgalmi csomópont kialakítása garantálja a biztonságos közlekedést.
A Fóti Logisztikai Park területén belül a Beruházó szintén fontosnak tartja a biztonságos kerékpáros közlekedés
feltételeinek biztosítását. Ennek érdekében a középső feltáró úton felfestett önálló biciklisávok megvalósítása
tervezett. A kerékpáros forgalom e feltáró útról majd délnyugati és északkeleti irányba is tovább haladhat a
későbbiekben kiépítendő gyűjtőutakon keresztül. Annak érdekében, hogy Fót és a Fótliget Lakópark irányából a
terület biciklivel könnyen elérhető legyen, a beépítési tervjavaslatban ábrázolt módon a terület északi részén egy
kerékpáros-gyalogos út alakítható ki, ami összeköti a Régi Fóti utat a belső feltáró úttal. Így a Fóti Logisztikai
Terület kerékpárral – de gyalogosan is – könnyen megközelíthető és bejárható. A Park Center megvalósításánál
a kerékpárosok kiszolgálását is szem előtt kell tartani.
A HelloParks Fót Ipari parkra vonatkozó forgalmi vizsgálat jelen tervdokumentáció 7. számú mellékletét képezi.

4.5. Közmű és elektronikus hírközlés
4.5.1. Közműellátás vizsgálat, helyzetértékelés
4.5.1.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés
Ivóvízellátás
A tervezési területen belül vízellátást biztosító hálózat még nem létesült, viszont a területet annak dél-keleti
oldala kivételével jelentős (NA 200 és NA 300) méretű ivóvízvezetékek határolják, a terület belső vízellátó
hálózata ezekhez a vezetékekhez gond nélkül csatlakozhat, a vezetékekről a szükséges vízmennyiség biztosítható
lesz.
Fót vízellátását a DMRV Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága biztosítja regionális ellátó-hálózatáról. A regionális hálózat
összeköti a Dunakeszi, Gödöllő, Vác és a közöttük elhelyezkedő települések vízműkútjait, valamint a Fővárosi
Vízművektől is van vízátvételre lehetőség.
Fót vízellátása a jelentős mértékű lakossági és ipari eredetű talajszennyezés következtében a 2000-es évek előtt
komoly gondot jelentett. A területtől északra a szolgáltató létesített egy 4 kútból álló kútcsoportot 2000-ben, de
a 140 méter mélységű kutakból sem tudtak megfelelő minőségű vizet kinyerni, ezért végül a regionális vízellátás
maradt az egyetlen járható út. A mostani terület északi sarka közelében létesült K-91 és K-92 kutakat a szolgáltató
már 2003-ban kivonta az ivóvízellátásból, a kútfejeket elbontotta, és jelenleg csak a kútcsonkok találhatóak a
0186/3-as telken. A szolgáltató tájékoztatása szerint a kutak vízhozama kielégítő, és adott esetben ipari célra
alkalmas lehet a kitermelt víz.
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Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés
A területen kiépített szennyvízelvezetés nem létesült. A tervezett logisztikai park területén keletkező szennyvíz
közterületi elvezetését főleg gravitációs csatornákkal tervezik biztosítani, de a változatos terepviszonyokból
következően néhány esetben nyomott rendszerű közterületi vezetékeket is kell majd használni. A telkekről
egységesen helyi kisátemelőkkel fogják a közterületi hálózatba juttatni a szennyvizet. A logisztikai park
területéről a szennyvizet déli irányba, az 5460/25-ös hrsz-ú közút körforgalmi csomópontjáig már kiépült NA 200as gravitációs szennyvízcsatornáig tervezik elvezetni, majd a Déli vállalkozási terület már beépült részén az
5209/1 hrsz-ú telken üzemelő szennyvízátemelő segítségével a 2102-es út melletti nyomott szennyvízvezetékkel
a fóti városi szennyvízhálózatba juttatni.
Fót szennyvízelvezető hálózatát és az azzal összegyűjtött szennyvizet szintén a DMRV Zrt kezeli. A szennyvizeket
a 12000 m³/nap kapacitású Dunakeszi területén üzemelő szennyvíztelep fogadja.
Csapadékvíz elvezetés
A vizsgált terület határozottan egy vízgyűjtő területhez sem tartozik. Szigorúan a lejtésviszonyok alapján a
Mogyoródi-patak vízgyűjtő területén helyezkedik el, de a területről a csapadékvíz elvezetést jelenleg a Régi Fóti
út (M0 felé haladó 2102-es út) menti árok biztosítja, amelynek terhelési lehetősége nagyon korlátozott, így a
helyi vízvisszatartás megoldása fokozottan szükséges, és a területen belüli szikkasztás is elkerülhetetlen.
4.5.1.2. Energiaellátás
A vizsgált terület számára a kiépített földgázellátás és villamosenergia ellátás biztosítja a környezetbarát és
automatikus üzemvitelű energiaellátás lehetőségét. A termikus célú energiaigények kielégítését a földgáz
biztosítja, a villamosenergia döntően világítási és technológiai célra használatos
Földgázellátás
A területen közvetlen ellátást biztosító földgázhálózat nem létesült, de a terület déli oldalánál üzemel egy DN
110-es nagyközép-nyomású földgázvezeték, ami egy DN160-as vezetékről csatlakozik le.
A területen elsődlegesen az NKM Földgázhálózati Kft. rendelkezik szolgáltatási joggal, de a földgázhálózat
üzemeltetője a TIGÁZ Zrt. A település földgázellátásának bázisai a rákospalotai és alagi gázátadó állomások,
amiket összekötő nagyközép-nyomású gázvezetékről történik a település közvetlen ellátása.
Villamosenergia ellátás
A fejlesztési terület közvetlen ellátását biztosító villamosenergia-hálózat még nem létesült.
A területet jelenleg még keresztezi 2 középfeszültségű szabadvezeték nyomvonala, amiket a területről ki kell
váltani. A szabadvezetékek kiváltását a szükséges szolgalmi jogi bejegyzések minimalizálása érdekében lehetőleg
közterületen célszerű elvégezni, ami jelen esetben meglehetősen hosszú (nagyjából 4 km) vezetékfektetést
jelent.
A tervezett logisztikai park területén belül is szükség lesz középfeszültségű hálózat kialakítására, hogy a tervezett
transzformátorokat felfűzhessék.
A terület észak-nyugati oldalánál a Régi Fóti út mellett halad a területtől kicsit délebbre üzemelő 132/22 kV-os
alállomás ellátását biztosító 132 kV-os szabadvezeték. Ez a nyomvonal bár saját telekkel rendelkezik, de a hozzá
tartozó biztonsági sáv túllóg a telekhatáron, amit figyelembe kell venni az ipari part telkeinek beépítésekor.
Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség
Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. A
fejlesztési területen éves szinten 1900-2000 közötti a napos órák száma, ennek passzív és aktív hasznosításával
hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el.
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek
elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb
építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia
mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek az
alkalmazása.
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Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.
A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre fordítandó
közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma
már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható.
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az időjárástól való
függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a vezetékes, illetve a hagyományos energiahordozókkal is ki kell
tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős
szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi.
Az ország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei alapján a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásait
követve az épületek energiaellátásakor jelentősebb mértékben igénybe kell venni a megújuló
energiahordozókat. Ez alól csak abban az esetben kap felmentést az épület, ha megfelel az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésben foglaltak valamelyikének.
4.5.1.3. Elektronikus hírközlés
Vezetékes elektronikus hírközlés
A területen aktív közcélú vezetékes távközlési hálózat nem került kiépítésre még.
A település kijelölt vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Távközlési Zrt biztosítja, de természetesen
több szolgáltató is rendelkezésre áll elérhető távolságon belül. A terület mellett haladó Régi Fóti út két oldalán
az Invitel földkábele halad.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
A vizsgált területen valamennyi vezeték nélküli hírközlési (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone stb.) szolgáltató
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani, a településen és a térségében üzemelő vezeték nélküli antennák
segítségével.
A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű jellegű,
szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján
történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.
4.5.2. Közműfejlesztési javaslat
A vizsgált bő 70 hektáros terület közműellátását a közeli közműforrásokból biztosítani lehet, bár a szolgáltató
előírhatja hozzá a közműbázis fejlesztését is.
4.5.2.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés
Ivóvízellátás
Előzetesen a terület nyugati oldalánál haladó NA 300-as vezetékről tervezhető a logisztikai park belső
hálózatának az ellátása. Az előzetesen becsült, nagyjából napi 120 m³ ivóvizet a vezetékről várhatóan vételezni
lehet.
Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés
A területen keletkező szennyvizeket a terület tengelyében létesülő közterület alatti gravitációs csatorna fogadja,
ami a területet a déli körforgalomnál hagyja el, és csatlakozik a már megvalósult NA 200-as gravitációs
szakaszhoz. A szennyvizek végül a Déli vállalkozási terület már beépült részén az 5209/1 hrsz.-ú telken üzemelő
szennyvízátemelőbe jutnak, ahonnan a megépült nyomott vezetéken Fót települési hálózatába kerülnek
beemelésre, majd Fót egyéb szennyvizeivel keveredve a dunakeszi szennyvíztisztítóban kerülnek megtisztításra.
Előzetesen a vízigényhez hasonlóan napi 120 m³ szennyvízzel számol a terv.
Az északi kisebb telkek szennyvizeit nyomott rendszerű magánvezetékekkel juttatják a közterületi gravitációs
csatornába.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
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A tervezett gazdasági terület jelenleg beépítetlen, így a lehulló csapadék jelentős része elszikkad a földbe
helyben. A terület beépítése esetén a jelentősen megemelkedő beépítési arány hatására jelentős mennyiségű
kezelést igénylő csapadékvizet kellene valamilyen rendezett módon a területen belül és kívül elhelyezni. Az
elkészült tervek a logisztikai park közepén északkelet-délnyugat irányban létesülő közterület alatt javasolnak zárt
csapadékcsatornát kialakítani. A csapadékvizek nagyjából felét a tervek a déli körforgalomnál létesült földmedrű
árokba tervezik vezetni zárt csatorna alkalmazásával, míg a csapadékvizek másik felét az északi körforgalmon túl
a 0184-es telken létesülő burkolt medrű árokba vezetik. Jelentős kapacitása egyik ároknak sincs, így jelentős
mennyiségű csapadékvizet kellene a gazdasági területen belül tározni és elszikkasztani. A helyi vízvisszatartás
megoldása fokozottan szükséges, és a területen belüli szikkasztás is elkerülhetetlen. Az út vízelvezető árkába csak
a befogadói nyilatkozatban szereplő mennyiséget szabad bevezetni.
4.5.2.2. Energiaellátás
Villamosenergia ellátás
A terület fölött jelenleg két középfeszültségű szabadvezeték nyomvonala is áthalad, amiket ki kell váltani a
telekhatárok mentén.
Viszont ezek együttes, esetleges még kihasználatlan kapacitásaiból semmiképpen sem biztosítható a gazdasági
terület várható 7 MW-os villamosenergia igénye, ezért a közeli nagyfeszültségű alállomástól is ki kell majd építeni
egy középfeszültségű kábelkört.
A legközelebb a fóti nagyfeszültségű alállomás helyezkedik el, várhatóan ott rendelkezésre áll a szükséges szabad
kapacitás, de ezt a szolgáltató az igény felmerülésekor tudja megválaszolni.
Földgázellátás
A területen közvetlen ellátást biztosító földgázhálózat nem létesült, de a területtől délre található körforgalomnál
üzemel egy DN 110-es nagyközép-nyomású földgázvezeték.
A tervezett logisztikai területet teljes közműellátással tervezik ellátni, így a földgázellátást is ki kell építeni. Az
említett nagyközép-nyomású földgázvezeték a területen belüli nagyközép-nyomású földgázhálózat betáplálási
pontjának használható lehet. Az épületek ellátásához szükséges gáznyomást az épületek falsíkjához közel állítják
majd elő helyi gáznyomáscsökkentőkkel.
4.5.2.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Energiagazdálkodási szinten reálisan Fót területén a megújuló energiahordozók közül a Nap energiája
hasznosítható. Fóton éves szinten 1900-2000 körüli a napos órák száma, ennek passzív és aktív hasznosításával
hagyományos energiahordozók terén megtakarítás érhető el.
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek
elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb
építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia
mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a tovább tervezés során ennek a szemléletnek az
alkalmazása.
Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.
A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-, és utó fűtési szezonban temperáló fűtésre
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás
csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia
egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés
megoldható.
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az időjárástól való
függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a vezetékes, illetve a hagyományos energiahordozókkal is ki kell
tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős
szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi.
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4.5.2.4. Elektronikus hírközlés
Vezetékes elektronikus hírközlés
A területen aktív közcélú vezetékes távközlési hálózat még nem került kiépítésre.
Fót vezetékes távközlési ellátásának biztosítására jelenleg az Invitel Távközlési Zrt. van kijelölve, de
természetesen több szolgáltató is rendelkezésre áll elérhető távolságon belül.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű jellegű,
szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján
történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A Fót Logisztikai Park területén megvalósításra kerülő létesítmények kialakítása során a környezetvédelmi
előírások általános betartása mellett a módosítással érintett területre vonatkozóan a környezeti feltételek, a föld,
a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés
vonatkozásában nem változnak számottevő mértékben. A jelen tervben javasolt módosítások – jellegükből
adódóan – nem jelentenek majd érdemben változást a hatályban lévő településrendezési eszközökben szereplő
területfelhasználáshoz képest a környezetterhelés szempontjából, ezért – az érvényben lévő Helyi Építési
Szabályzat zöldfelület-kialakítási előírásain túlmenően – nincs szükség különleges környezetvédelmi
létesítmények, illetve intézkedések bevezetésére.
A Fót, Déli Vállalkozási Területen fekvő 5460/9, 5460/26-42hrsz.-ú ingatlanokon megvalósításra kerülő logisztikai
és termelő jellegű gazdasági épületek Fót lakosságszámát nem növelik meg. A tervezett gazdasági célú épületek
környezeti szempontból természetesen kedvezőtlen irányú változást eredményeznek, hiszen egy jelenleg
beépítetlen terület beépítésével valósulnak meg. A módosítással érintett terület a mai állapotában egy nemrég
még szántóföldi művelésre használt parlagterület.
A terület a város két fontos és nagy forgalmú útja mellett terül el, a délkeleti határon húzódó M3 autópályának
nincs közvetlen kapcsolata a fejlesztési területtel, az északnyugati határát képező 2102. jelű mellékút biztosítja a
kialakításra kerülő gazdasági terület megközelíthetőségét. A terület feltárását biztosító bekötőút már kiépült, a
négy számjegyű országos közúthoz való csatlakozásnál egy körforgalmi csomóponttal.
A tárgyi területen tervezett létesítmények várható forgalma a 2102. jelű úton ma megfigyelhető gépkocsiforgalom mellett várhatóan nem lesz elviselhetetlen az út túloldalán található lakóterület népessége számára,
hiszen a kialakításra kerülő telephelyek megközelítése közvetlenül a mellékútról lehetséges a lakóterület
jelentősebb zavarása nélkül. A kialakításra kerülő gazdasági terület kiszolgálását biztosító bekötőút a Fótliget
Lakópark szélétől kb. 300 méter távolságban csatlakozik a 2102. jelű útra, így a tervezett létesítmények gépjármű
forgalma közvetlenül nem érinti a kertes, családiházas lakóterületet. A gazdasági terület forgalma elsősorban az
M0 2102. jelű úttal alkotott csomópontja felől várható, a Fót belterülete felől érkező forgalom nagysága
minimális, így a lakópark előtt a mellékút forgalma előre láthatóan nem nő meg számottevő mértékben. A terület
határán húzódó mellékút mellett a már meglévő forgalom kedvezőtlen hatásai ellen a Fótliget Lakópark mentén
zajvédő fal került kiépítésre.
A lakópark környezetvédelmi és esztétikai védelmét segíti az út délkeleti oldalán, a meglévő nagyfeszültségű
távvezeték védősávjában kialakult erdősáv, ami a tárgyi terület beépítése során is megmarad. A lakópark határain
és a 2102. jelű út északnyugati szélén, a lakóterülettől délnyugatra szintén viszonylag széles zöldsáv biztosít
védelmet.
Amennyiben a tárgyi területen a tervezett beruházások megvalósulnak, a kialakuló épületek és az azt kiszolgáló
belső utak, valamint a szükséges számú parkoló- és rakodóhelyek mellett megmaradó burkolatlan területek
rendezett zöldfelületként, lehetőleg háromszintes növényzettel alakítandók ki, ami feltétlen kedvező változást
jelent a módosítással érintett területen zöldfelületi fedettség vonatkozásában. Az épületek homlokzatainak
esztétikus kialakítása kedvező megjelenést biztosíthat a kialakuló logisztikai területen.
Az épületek megvalósítása és a környezetalakítás területén kiemelt figyelemmel kell lenni a klímaváltozás
kedvezőtlen hatásaira. Ezt szolgálják a beépítésre kerülő ingatlanok burkolatlan felületeinek zöldfelületi
borítottsága, lehetőség szerinti fásítása, valamint a megújuló energia-felhasználásra irányuló javaslatok.
A környezeti állapot részletes vizsgálatát a Fót város teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti
terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 2019 szeptemberében készített dokumentációja tartalmazza.
A környezeti hatások előre becslése érdekében a tárgyi területre, a HelloParks FT2, FT3, FT6, FT7 logisztikai
csarnoképületek létesítéséhez a Fót 5460/28-36 hrsz-ú ingatlanokra előzetes vizsgálati dokumentációt készített
a denkstatt Hungary Kft. (Földi Levente környezetvédelmi tanácsadó, okl. biológus, MSc. Environmental
Management, valamint Tallósi Béla természet, és tájvédelmi szakértő, okl. biológus - Sz.016/2011). A következő
részben e tanulmányból idézünk részleteket.
A tevékenység tervezett volumenét az EVD az alábbiak szerint határozta meg:
A tervezési területen több csarnoképület kerül kialakításra, a hozzájuk tartozó szociális és iroda funkciókkal. A
tervezési területen kialakításra kerülnek továbbá az egyes csarnoképületekhez tartozó felszíni parkolók…
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A tervezett csarnokok az előzetes tervek szerint logisztikai funkcióval fognak rendelkezni, de korábbi
tapasztalatok alapján nem zárható ki könnyűipari összeszerelő létesítmény funkció sem.
A tervezett csarnokokat a Beruházó bérbe tervezi adni raktározási, összeszerelési tevékenység céljából. Az egyes
épületek több bérleményre tagolódnak a jelenlegi elképzelések alapján. A létesítményben a jelenlegi információk
szerint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3 mellékletébe tartozó gyártási tevékenység telepítése nem
tervezett.
A logisztikai központ funkcióból adódóan folyamatos üzemelésű lesz az épületek gépészete, mely kapcsán a
zajhatások jelölhetőek meg elsődleges környezeti hatótényezőként. Amennyiben egyes csarnokrészekben
könnyűipari összeszerelési tevékenység telepítése történik meg, annak jellemzően sűrített levegőellátás oldalról
van kiegészítő igénye.
Továbbá az emberi jelenlétből adódóan várható kommunális szennyvíz, illetve hulladék keletkezése, melyek
mennyisége nem számottevő.
Levegőtisztaság-védelem kapcsán a munkavállalók jelenlétéből adódó személygépkocsi forgalom, illetve a
teherforgalomból adódó hatásokkal kell számolni. A telepíteni tervezett földgázüzemű berendezések kapcsán,
melyek az épületek fűtési és melegvíz igényeit hivatottak kiszolgálni szintén számolni kell levegőtisztaságvédelmi
hatásokkal. A létesítmény kapcsán technológiai elszívások telepítésével nem számolunk.
A dokumentációban bemutatásra kerülő adatok a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján, minden esetben a
legrosszabb eset feltételezése mellett kerültek bemutatásra.

5.1. Forgalomnövekedésből származó hatások
A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendjét, szállításigényességét az EVD két időszakra
határozta meg, az építés időszakára és az üzemelés időszakára.
Az építés során tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, aszfaltozás, illetve az alaprétegek elkészítése,
elsősorban az aszfalt, a beton, a zúzottkő és a kavics szállítása. A fenti anyagszállítások közül a legszámottevőbb
az építőanyag beszállítás, mely kapcsán nem zárható ki, hogy a forgalmak összeadódnak.
A számítások során a maximális tehergépjármű/nap értékkel számol az EVD, ami 90 tgk/nap.
A belterületi szakaszok terhelésének mérséklése érdekében a tehergépjárművek az M0-ás autóút felől fognak
érkezni feltételezésünk szerint, így lakott területet közvetlen nem érintenek.
A létesítmény üzemeltetése során a maximális kapacitást figyelembe véve az alábbi forgalom várható az egyes
napszakokban. Az alábbi adatok azt veszik figyelembe, amikor már mind az 5 tervezett csarnok épület teljes
kapacitással üzemel.
A létesítmény által generált többlet forgalom bontása

Jármű típus Napszak Össz. Jármű Órai csúcs
A generálódó forgalom 100%-ban terheli a Régi Fóti utat, míg az M0-ás autóút és az M3-as autópálya között 5050%-ban oszlik meg becslésünk szerint.

5.2. Zajvédelem
A létesítmény környezetének zajvédelmi alapállapot felmérése érdekében zajmérés került végrehajtásra 2021.
március 16-án.

43

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A mérés során, a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények kerítés vonalában vettük fel. A mérési
pontok elhelyezkedését a következő ábrán mutatjuk be.
A vizsgált védendő lakóterületen üzemtől származó zajterhelés nem volt mérhető, sem nappali sem az éjszakai
időszakban. A vizsgált területről elmondható, hogy a jelenlegi zajterhelését főként a határoló utak forgalmától
származó zajkibocsátás adja, a 2102-es számú úton, és az M3-as autópályán átmenő forgalom.

24.

ábra: Zajmérési pont

A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek

A zajmérési jegyzőkönyv az EVD mellékletében került csatolásra.
A jelentős teherforgalommal járó építés megkezdése várhatóan 2021 végén, illetve 2022-ben tervezett, míg a
teljes kapacitású üzemelés megkezdése 2023-ban várható. Ennek megfelelően az EVD 2022-re, a kivitelezés
időszakára, 2023-ra, az üzemelés időszakára és a távlatra, 2038-ra vizsgálta az alapállapoti forgalmakat a vizsgált
közutakon, a Régi Fóti úton, az M0 autóúton és az M3-as autópályán. Az adatokat az EVD 5.10. Közlekedés című
fejezete tartalmazza.
A beruházási terület művelés alól kivett, növényzettel borított, de jellemzően zavart terület. A kivitelezés során
szükség van tereprendezésre mely talaj mozgatását, és szállítását eredményezi. Az építési munkálatok során
földmunkagépek, kéziszerszámok, emelő berendezések, valamint tehergépjárművek által okozott zajterheléssel
kell számolni.
A területen a munkavégzés során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején munkaterületenként 2
univerzális földmunkagép, 2 rakodógép és 4 tehergépjármű együttes jelenlétével számolt az EVD. A tervezési
területen kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 között nem tervezett.
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A számítási eredmények alapján a tervezési terület környezetében a zajvédelmi határértékek túllépése nem
várható, de a határértéket közelítő terhelésre lehet számítani.
A hatások mértéke csökkenthető, amennyiben korszerűbb, alacsonyabb zajterhelésű munkagépek alkalmazása
történik meg, illetve, ha az „üresjáratokban” a tehergépjárművek érkezése, illetve távozása között a munkagépek
motorja leállításra, vagy alapjáratba kerül. Ezzel a megítélési időn belüli zajterhelés mértéke csökkenthető.
Összegzett zajterhelés az egyes védendőknél [dB(A)]

Az EVD-ben számított értékekből jól látható, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok
mellett a vizsgált útszakaszokon a határértékek túllépése feltételezhető a legközelebbi védendő ingatlanok
kapcsán az M3-as autópálya vonatkozásában.
A várható forgalomnövekmény (90 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos munkamenet, és
a kizárólag a nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként maximum 8 tehergépjármű
növekmény figyelembevételével számítjuk 08:00 és 19:00 közötti időszakban.
A létesítménybe irányuló tehergépjármű forgalom, a belterületek terhelésének csökkentése érdekében
várhatóan a Régi Fóti út, M0-es autóút, illetve az M3-as autópálya keresztül közelíti meg a beruházási területet.
Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok vonatkozásában a kivitelezési időszakban [dB (A)]

Ahogy a táblázatban látható:
• Az érintett M3-as autópálya mentén található védendők vonatkozásában alapállapotban a
határérték túllépése feltételezhető. A kivitelezés során generálódó forgalom ezen terhelést
számításaink szerint nem módosítja.
• A Régi Fóti út mentén jelentkező 0,1 dB-es növekmény az emberi érzékelés határa alatt marad.
Az üzemi zaj vonatkozásában a tervezési területen gépészeti berendezésekhez kapcsolódó pontszerű források,
illetve felületi forrásként jelentkező rakodási területek telepítése tervezett. A létesítmény üzemeltetése
folyamatos, ezért a zajforrások is folyamatos üzeműek. A számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a
létesítmény egyetlen vizsgált ponton sem okozza a zajvédelmi határérték túllépését.
A 15 éves távlati időszakban az általános forgalomnövekedés eredményezheti a határérték elérését az éjszakai
időszakban az utca mentén található védendők esetében.
Az értékek csökkentésére lehetőséget adhat a jövőbeni technikai fejlesztések alkalmazása, melyek jelen
pillanatban még nincsenek általános használatban magyarországi viszonyok között (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopóréteg, elektromos járművek térnyerése).

5.3. A környezetre gyakorolt hatások áttételes hatása a lakosság egészségi állapotára
A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek jelentősnek, így az
egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatóak ezen környezeti elemek vonatkozásában.
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A létesítményben bejelentésre kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrás létesítése tervezett, melyek a
fölgázüzemű, egyenként 150 kW bemenő hőteljesítményű kazánokhoz kapcsolódnak. A tervezett hőlégfúvók
egyenkénti teljesítménye nem éri el a jogszabályban meghatározott 140 kW-os értéket, illetve egy forrásba
bekötésük sem lehetséges.
A várható üzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési határérték túllépését a
szomszédos védendők vonatkozásában.
A forgalom növekedése a növekménnyel együttes terhelést figyelembe véve sem eredményezi a zajvédelmi
határértékek túllépését (Régi Fóti út, M0-ás autóút), vagy érzékelhető mértékű növekmény kialakulását (M3-as
autópálya), melynek mértéke 0,1 dB.
Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem okoznak az
egészségre káros hatásokat.

5.4. Hulladékgazdálkodás
Az építés ideje alatt, a burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, acél, és műanyag építési hulladék
keletkezésével kell számolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési szilárd és
folyékony hulladék keletkezése.
A szennyvíz gyűjtése, a higiéniai igények kielégítése az építés időszakában mobil, vagy telepített tartályos WC-vel
történik.
Az üzemelés során a létesítményben ipari jellegű szennyvíz keletkezése nem várható. A keletkező kommunális
szennyvíz a települési csatornahálózatba kerül bevezetésre.
Az ingatlanok csapadékvíz elvezető rendszere a jelenlegi tervek szerint nyílt felszínű csapadéktározókba kerül
bevezetésre. A parkolók, rakodó területek felületéről lefolyó csapadékvizet CE minősítésű olajfogó berendezés
segítségével tisztítják a csapadékvíz befogadó rendszerbe bocsátás előtt. A csapadékvíz tározó tó kialakítása a
vízbázisvédelmi területtel nem érintett térrészen kerülhet kialakításra.
A települési szilárd hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére telepített konténer szükséges.
A keletkező szennyvíz és hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását arra engedéllyel rendelkező vállalkozások
végzik el.
Az építkezés alatt keletkező hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelően elkülönítetten,
szelektíven gyűjtik, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság érdekében. Hasznosításukról vagy
ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég bevonásával kell intézkedni.
Az üzemelés során a jelenleg tervezett tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett létesítményben kommunális
hulladékok, illetve szelektív hulladék keletkezése várható.
A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére, a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint
a beruházás kapcsán kialakított munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra a tervezett épületeken belül.
A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet. A munkahelyi gyűjtőhely
kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban foglaltakat. A
munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének
megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
A hulladék mennyisége nagyban függ a Bérlő tevékenységi körétől, és logisztikai tevékenysége során alkalmazott
gyakorlattól, mely a tervezés jelen stádiumában még nem ismert.

5.5. Természet és tájvédelem
A létesítmény közvetlen környezetében természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes területek nem
találhatóak.
Az érintett ingatlan növényborítottsága erősen degradált állapotú gyepes területekre korlátozódik.
A legközelebbi természetvédelmi szempontból releváns területek távolságát az alábbi felsorolás tartalmazza.
• A nemzeti ökológiai hálózat elemeinek távolsága:
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o Legközelebbi ökológiai folyosó: 1 270 méter
o Legközelebbi ökológiai magterület: 1 120 méter
o Legközelebbi ökológiai pufferterület: 1 300 méter
• Országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek:
o Legközelebbi védett természeti terület (Fóti-Somlyó TT): 3 970 méter
o Legközelebbi védett természeti terület (Duna-Ipoly NP): 5 900 méter
• Natura 2000 területek minimális távolsága:
o Különleges természet megőrzési terület (Gödöllői-dombság peremhegyei): 4 000 méter
A beruházás helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint.
A létesítmény üzemelése során előre láthatóan nem lesznek olyan jellegű és akkora intenzitással ható környezeti
tényezők, amelyek a tágabb környék természetvédelmi szempontból jelentősebb élőhelyein vagy azok
élővilágában a létesítés előtti állapothoz képest nagy változásokat generálnának.

5.6. Zöldfelületek, klímavédelem
Amennyiben a tárgyi területen a tervezett beruházások megvalósulnak, a kialakuló épületek és az azt kiszolgáló
belső utak, valamint a szükséges számú parkoló- és rakodóhelyek mellett megmaradó burkolatlan területek
rendezett zöldfelületként, lehetőleg háromszintes növényzettel alakítandók ki, ami feltétlen kedvező változást
jelent a módosítással érintett területen zöldfelületi fedettség vonatkozásában. Az épületek homlokzatainak – a
lehetőségekhez képest – esztétikus kialakítása kedvező megjelenést biztosíthat a kialakuló logisztikai területen.
Az épületek megvalósítása és a környezetalakítás területén kiemelt figyelemmel kell lenni a klímaváltozás
kedvezőtlen hatásaira. Ezt szolgálja a beépítésre kerülő ingatlanok burkolatlan felületeinek zöldfelületi
borítottsága, lehetőség szerinti fásítása.
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6. MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2019. (IX.25.) KT határozatával elfogadott településszerkezeti
tervének készítése során a magasabb szintű terveknek, az Országos Területrendezési Tervnek (továbbiakban:
OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (a továbbiakban: BATrT) való megfelelés igazolása
teljes körűen megtörtént.
2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március 15-én lépett hatályba.
A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos övezetek
területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 2019.
június 22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő
térségi övezetek lehatárolását és előírásait tartalmazza.

6.1. Országos és térségi területfelhasználási kategóriák
25.
ábra: Részlet a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének
Szerkezeti tervéből

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
A módosítással érintett terület, az 5460/9, 5460/26-42hrsz.-ú ingatlanok egy része területfelhasználás változással
érintett, ezért a tervmódosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, és így a BATrT szerinti
térségi területfelhasználást is érinti. Mivel a tárgyi terület az Fót városra vonatkozó térségi területfelhasználási
kategóriák szerint a 2019 március 15-én hatályba lépett új területrendezési tervtörvény előírásai, illetve – annak
megfelelően – a BATrT Szerkezeti terve alapján a települési térség területére esik, így a jelenleg hatályban lévő
területrendezési terv Fót városra vonatkozó területi mérlege – a tervezett módosítások következtében – nem
változik.
A Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység
kijelölhető”, ezért a tervezett módosítás a törvényi előírásoknak a területfelhasználás vonatkozásában
megfelel.
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6.2. Országos és kiemelt térségi övezetek
26. ábra: A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
MAGTERÜLETÉNEK, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK
ÉS PUFFER TERÜLETÉNEK ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZETEK NEM ÉRINTIK!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ
SZÁNTÓK ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
3/3. ERDŐK ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI, CSUPÁN AZ ÉSZAKKELETI ÉS
DÉLKELETI HATÁRAI MENTÉN FIGYELHETŐK MEG
AZ ÖVEZETBE TARTOZÓ ERDŐK!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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3/4.

VILÁGÖRÖKSÉG

ÉS

VILÁGÖRÖKSÉG

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE

(TELJES

KÖZIGAZGATÁSI

TERÜLETI

LEHATÁROLÁSSAL)

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
3/5. A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET
ÖVEZETE

(TELJES

KÖZIGAZGATÁSI

TERÜLETI

LEHATÁROLÁSSAL)

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
27. ábra: A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai

1/1. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK
ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET
ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET A TERÜLET ÉSZAKKELETI ÉS DÉLNYUGATI
HATÁRÁNÁL ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

51

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
1/6. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT
SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ
ÖVEZET NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a módosítással érintett
területet kizárólag a vízminőség-védelmi terület övezete érinti.
Az övezetre a Trtv. 5. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak:
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli
kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.”
Fót településrendezési eszközeiben a vízvédelemmel érintett területek ki vannak jelölve és a hatályos HÉSZ
tartalmazza az e területekre vonatkozó előírásokat, így a javasolt módosítások övezeti érintettsége a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a
9/2019. (VI.14.) MVM rendelet előírásaival nem ellentétes.
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28. ábra: A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai

2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE
(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
AZ ÖVEZET FÓT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTI!
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET – A
BÁNYATERÜLETEK

KONKRÉT

LEHATÁROLÁSA

ALAPJÁN – AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET
ÖVEZETE

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
AZ ÖVEZET FÓT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ ÖVEZET
NEM ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE
(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET FÓT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET AZ ÖVEZET
NEM ÉRINTI!

A kiemelt térségi övezetek közül a módosításokkal érintett területet egyik övezet sem érinti.
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29. ábra: A PmTrT által egyedileg meghatározott övezetek

3/13/2. A LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATOTT
CÉLTERÜLETÉNEK ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET FÓT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTI!

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül – a Pest Megyei Önkormányzat 10/2020. (VI.30.)
rendeletével elfogadott Pest Megye Területrendezési Terve (PmTrT) övezeti mellékletei szerint – a települést a
teljes közigazgatási területi lehatárolású logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete érinti.
Az övezetre a PmTrT 9. §-ának alábbi előírásai vonatkoznak:
„9. § A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által érintett települések településrendezési
eszközei készítése során – azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású
területeken, amelyeket a települési önkormányzat döntésével kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít – az
építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10 %-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig
5 %-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték.”
A jelen tervmódosítás Fót város egy részterületére, azon belül éppen egy logisztikai központ megvalósítására
irányul. A terület nem logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású terület, a
rendelet 9. §-ában biztosított eltérési lehetőséggel a Beruházó nem kíván élni, így a Pest Megyei Önkormányzat
10/2020. (VI.30.) rendeletének vonatkozó előírásai betartásra kerülnek.

6.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok
Fót közigazgatási területét három meglévő gyorsforgalmi út érinti, az M3 autópálya, az M0 körgyűrű és a 2010ben gyorsforgalmi úttá vált 2/A jelű országos főút. A módosítással érintett területet közvetlenül az M3
gyorsforgalmi út érinti, ami a terület délkeleti határát képezi. Az M0 autóút a tárgyi területet közvetlenül nem
érinti, attól délnyugatra, kb. 1,5 km távolságra található. A módosítással érintett terület északnyugati határát a
2102-es jelű Újpest – Veresegyháza mellékút képezi, amely a BATrT Szerkezeti tervén csak alaptérképi elemként,
mint meglévő mellékút került feltüntetésre. A területtől északkeletre, a belterületen húzódik a 2101-es
Mogyoród – Dunakeszi mellékút, amely a környező településekkel köti össze a várost, és egyben a fejlesztési
területet.
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A város szerkezetét nagy részben alakító és meghatározó elem a Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal, amely
a módosítással érintett területtől északnyugatra húzódik kb. 1,5 km-re. A tárgyi területtel nincs közvetlen
kapcsolata.
30. ábra: Részlet a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének
szerkezeti tervéből

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A módosítással érintett területtől délkeletre húzódik az M3 autópálya, de annak csupán a védőtávolsága érinti a
tárgyi területet.
A BATrT Szerkezeti terve szerint a terület északnyugati határán, a 2102-es jelű mellékút mellett húzódik egy 132
kV-os térségi ellátást biztosító távvezeték.
A terület nyugati sarkánál, a meglévő körforgalmi csomópontnál pedig egy földgázszállító és egy földgáz elosztó
vezeték nyomvonala látható. A vezetékek és védőtávolságaik a tárgyi területet a nyugati csücskén érintik.

6.4. Az OTrT és a BATrT adta bővítési lehetőségek, a térségi területfelhasználási
kategóriáknak való megfelelőség igazolása


A települési térségre a Trtv. 11. § d) pontja vonatkozik:

„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
A fenti előírás a tárgyi területre vonatkozó módosítás során érvényesül.


A Trtv. 12. §-a tartalmazza az új beépítésre szánt területek kijelölésének feltételeit:

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek
összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került
vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek
megfelelne.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti
meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet
jelentene annak várható költsége miatt.
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület
vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg,
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”
Mivel jelen módosítás új beépítésre szánt területté minősítéssel jár, a fent idézett törvényi előírások figyelembe
veendők.
A 12. § (1) és (2) bekezdése jelen módosítások esetében nem releváns, hiszen az új beépítésre szánt terület a
települési térség, így Fót települési területén belül kerül kijelölésre. Mivel az új beépítésre szánt terület csupán
a már kijelölt gazdasági területhez tartozó területsáv gazdasági területként történő átsorolásához szükséges,
így a mérlegelés alapján a település egyéb területein kijelölt, de még beépítetlen gazdasági területek nem
befolyásolják a tárgyi módosító javaslat szükségességét. A Trtv. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján a
javasolt módosításhoz előírt kötelező zöldterület (7529,35 m2 * 0,05 = 376,5 m2, összesen 0,038 ha) az előző
fejezetben ismertetett 7529,72 m2, azaz 0,75 ha nagyságú védőerdő területen valósítható meg, s így e törvényi
előírás is betartásra kerül.


A Trtv. 23. fejezete a 12. § előírásain túlmenően a Budapesti Agglomeráció településeire vonatkozóan
tovább szigorítja az Új beépítésre szánt területek kijelölésének feltételeit az alábbiak szerint:

„38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki,
ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá
c) * a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a
terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében
meghatározott feltételek teljesülnek.
(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a környezetre
jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul.
(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető ki.”
A módosítással érintett területen új beépítésre szánt területként gazdasági terület kerül kijelölésre, és a fenti
előírásokat a javasolt módosítás során betartottuk.
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7. A
VÁLTOZÁSOK
HATÁLYOS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA
A településrendezési javaslatok összhangja Fót Város 2012-2013-ban felülvizsgált Településfejlesztési
koncepciójában megfogalmazott jövőképpel és célokkal.
A hatályos Településfejlesztési koncepció „A megújulás építőkövei” című fejezete így ír az város
gazdaságfejlesztési lehetőségéről:

A „III.2.2.) Gazdaságfejlesztés” című fejezet a nagyberuházásokról, logisztikai fejlesztésekről, mint alapvető
feladatokról ír:

A „Gazdasági infrastruktúra fejlesztése” című fejezet első helyen szerepelteti a Déli Vállalkozási Terület
szabályozásának feladatát:

A fenti célok elérését szolgálja a Beruházó Fót Logisztikai Központra vonatkozó fejlesztési elképzelése, amelynek
megvalósítása érdekében készül jelen tervmódosítás.

8. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
Fót város jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a Képviselő-testület 326/2019. (IX.25.) KT. számú
határozatával került elfogadásra.
A Logisztikai Park területén belül tervezett módosítások a település belterületén történnek, új beépítésre szánt
terület kijelölésére csupán minimális mértékben kerül sor egy tervezett gazdasági erdőterület általános gazdasági
területté történő átsorolásával.
Jelen módosítás során a tervezéssel érintett terület egy kis részének területfelhasználási egysége is módosul. A
terület nyugati csücskében korábban kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolt ingatlan kerül
átsorolásra a településközpont vegyes területbe és a terület északkeleti határán kijelölt gazdasági erdőterület
besorolása változik védőerdőre.
Fentieken kívül a tervezési területen a hatályos településrendezési eszközökben már kijelölt általános gazdasági
területeknek csupán a feltáró úthálózata változik meg.
E tervezett változások az érvényben lévő Településszerkezeti terv alapvető területfelhasználásában és a város
kialakult infrastruktúra hálózatában jelentősebb változást nem eredményeznek. A javasolt módosítás
szükségessé teszi a TSZT módosítását, amely jelen terv keretében készült el.
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9. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A Szabályozási terv Fót, Logisztikai Területre vonatkozó módosításának célja a mai kor igényeinek megfelelő,
korszerű, gazdaságos termelő és logisztikai rendeltetésű gazdasági épületek megvalósításához szükséges építési
jogi környezet megteremtése a 2018. január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek
megfeleltetve. A szabályozás eszköze a fentieknek megfelelően módosított Helyi Építési Szabályzat, valamint
ennek Szabályozási tervi melléklete.
Jelen módosítás különleges koncepcionális megalapozást nem igényel, mivel a fejlesztési területen belül csupán
a tervezett gazdasági területeknek az építési paraméterei változnak meg, valamint egyetlen kis terület
területfelhasználási egysége és övezete kerül átsorolásra kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből
településközpont vegyes területbe. A korábban tervezett erdőterületek sem szűnnek meg, csak egy részük
átsorolásra kerül gazdasági erdőterületből védőerdő területbe. Jelen módosító javaslat a hatályos tervben
szereplő beépítésre nem szánt erdőterületekkel azonos nagyságú területeket jelöl ki, amelyek megteremtik a
kellemes munkahelyi környezet és a kedvezően hasznosítható új Logisztikai Park megvalósításának lehetőségét.

10. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A jelen dokumentáció készítését megelőzően, 2017-ben részletes örökségvédelmi vizsgálat került kidolgozásra a
Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítése során, önálló fejezetrészekben elemezve az
épített és a táji, természeti értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket.
A Fót, Déli Vállalkozási Terület módosítással érintett területén régészeti lelőhely nem található, a vizsgált
területen régészeti érdekű terület nem került kijelölésre. A tervezett módosításokkal érintett területen sem
műemlék, sem helyi védettséget élvező építmény nem található.

10.1.

Régészeti lelőhelyek védelme

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a nyilvántartott
régészeti lelőhelyek (ex lege) általános régészeti védelem alatt állnak.

10.2.

Jogszabályi környezet

A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki:
„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a
továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén
megelőző régészeti feltárást kell végezni.”
A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi
LXIV. törvény szerint kell eljárni.
A régészeti lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat nem fogalmazott meg előírásokat.

10.3.

A tervezett módosítás hatásai a régészeti örökségre

A tervben szereplő módosítások a településen található számos nyilvántartott régészeti lelőhelyből egyetlen
lelőhelyet sem érintenek. A módosítási szándékok nem gyakorolnak hatást a régészeti lelőhelyek állapotára.

10.4.

Az épített környezet értékei

A tervezési területen belül és annak közvetlen környezetében nem található nyilvántartott országos vagy helyi
épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre érdemes egyéb épített érték. A jelenleg
beépítetlen tervezési terület a településszerkezet szempontjából nem rendelkezik értékes egyedi arculatot
biztosító építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal. Ezért a módosítások révén nem feltételezhető épített kulturális
örökséget érintő negatív hatás.
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Fót 11 országosan védett műemlékéről a Települési Arculati Kézikönyv ír. A Helyi Építési Szabályzat nem
fogalmazott meg előírásokat a műemlékek vonatkozásában.
A műemlékeket országos szinten a 2001 évi LXIV. törvény előírásai védik.
A kialakult településszerkezeten a tervezett módosítás nem változtat, a területhasználatban természetesen
változás következik be a ma még üresen álló terület beépítése során, de a Déli Vállalkozási Terület már hosszú
évek óta gazdasági jellegű beépítésre tervezett, a korábban javasolt beépítési jellegen a jelen módosítás
csupán minimális mértékben változtat. A fejlesztési terület kialakult telekszerkezete nem változik meg a
javasolt módosítás révén, hiszen a ma még ugyan mezőgazdasági művelésre használt szántóföldek területén
már a kialakításra kerülő gazdasági rendeltetésű ingatlanok figyelhetők meg.

10.5.

Összefoglaló

Összefoglalva, a jelenleg tervezett módosítások a város tekintetében pozitív hatásokkal járnak. A tervezett
gazdasági területek számos új munkahelyet biztosítanak majd Fót és a környező települések lakossága számára.
A területen folyó tevékenységből származó bevételek pedig a város költségvetésében játszhatnak jelentős
szerepet.
A tervezett Fót Logisztikai Park közvetlen környezete a város régen beépítésre szánt területe, a területen
tervezett belső feltáró úthálózat a környezetben kialakult, illetve tervezett településszerkezethez szervesen
illeszkedik. Mivel a terület a település egyik fő megközelítő útjáról közvetlenül feltárható, a tervezett beépítés
megvalósítása nem jár a meglévő belterületi utcák forgalmának megnövekedésével. A fejlesztési területen
megvalósítható korszerű telephelyek lehetővé tehetik a lakosság megfelelő színvonalú munkakörülményeinek
biztosítását. A Fót egyik fontos kapujaként jellemezhető területen a gazdasági rendeltetésű épületeket és az
épületek környezetét úgy kell kialakítani, hogy azok esztétikus megjelenésükkel hozzájáruljanak a város kedvező
képének megőrzéséhez, javításához.
A terület északkeleti és északnyugati részén kijelölésre került erdőterület környezeti és esztétikai védelmet nyújt
a gazdasági terület közvetlen környezetében található Fótliget Lakópark számára.
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.1.) számú önkormányzati rendelete szól Fót Város
településkép-védelméről és az építészeti emlékek helyi értékvédelméről.
A település jelenleg érvényben lévő Szabályozási tervén különböző sraffozásokkal, a Településrendezési kódex
által előírt jelölésekkel feltüntetésre kerültek a védett területek, illetve létesítmények, valamint a védelmi
javaslatok területi lehatárolásai (műemléki védettség, javasolt helyi egyedi művi érték, régészeti lelőhelyek).

10.6.

Tervezői nyilatkozat

Jelen módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, mivel Fót Város Önkormányzata a település
tekintetében tíz évnél nem régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely Fót Város Települési Arculati
Kézikönyvéhez és Településképi rendeletéhez készült 2017-ben. Az elkészült örökségvédelmi hatástanulmány
továbbra is érvényes.
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá jelen
terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.
Budapest, 2021. június hó

Oláh M. Zoltán
vezető településrendező tervező
Tervezői nyilvántartási szám:
TT/1, É 01-3029
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11. BEÉPÍTÉSI TERV
Az 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok a jelenleg hatályos településrendezési eszközök figyelembevételével kerültek
kialakításra, így a jelen tanulmányterv módosító javaslatai szerint törlendő feltáró utak is önálló ingatlanokként
jelennek meg a terület alaptérképén (ld. 1. számú melléklet). A Beruházó által már ismert igények alapján a
kialakult telekállapot megváltoztatása érdekében Telekalakítási terv készült (ld. 2. számú melléklet), ahol a
terület délkeleti felében a korábbinál szélesebb telkek kerültek lehatárolásra.

31. ábra: Fót Logisztikai Park egyik logisztikai épületének látványterve

Ezt segítette elő a terület északkeleti határa közelében tervezett erdőfoltok határvonalainak módosítása. A
tanulmány javaslata alapján így a tervezett védőerdő a belterületi határ mentén, nagyjából azonos szélességű
sávot foglal el, ellentétben a korábbi gazdasági területbe benyúló erdőfolttal. Az M3 közelében fekvő általános
gazdasági területen így összesen 4 db nagyméretű ingatlan alakítható ki. E telkek nagysága 92.000 és 100.000 m 2
közötti. A négy földrészlet közül az első három közel azonosan beépíthető. A tervek szerint ezeken kb. 45.00046.000 m2 körüli alapterületű épületek helyezhetők el a megengedett 50%-os legnagyobb beépíthetőség
figyelembevételével.
A telkeken a tervezett logisztikai vagy termelő tevékenység miatt jelentős a burkolt felületek nagysága is,
ingatlanonként kb. 24-25%, így az építési övezet előírásainak megfelelő 25%-os kötelező zöldfelület is
kialakítható. A negyedik, a terület északkeleti végében fekvő ingatlannak a védőerdősáv is részét képezi, így a
gazdasági területként hasznosítható telekrész kisebb a többinél. Ennek ellenére egy kb. 23.000 m2 alapterületű
épület ezen a telken is kialakítható.
A tervezett csarnoképületek méreteit a betelepülő üzemek technológiáján és a szabványos szerkezeti méreteken
túlmenően a fejlesztési területen előírt építési hely-lehatárolás határozza meg. Az M3 és a terület feltáró útja
között elterülő gazdasági területen a HÉSZ alapján a kötelező elő- és hátsókert mérete 20 méter, az oldalkertek
10 méteresek. Ezt szem előtt tartva a területsávban terveztetett telephelyek úgy alakíthatók ki, hogy a kb. 150
méter széles és kb. 310 méter hosszú épületek a belső feltáró út szélétől kb. 23 méterre helyezkednek el, ezzel
az M3 autópályától betartható az előírt 100 méteres védőtávolság is.
Az épületek két oldalán kb. 40-45 méteres oldalkert marad. Ezt az épület-elhelyezést indokolja az is, mely szerint
a gyártó- vagy logisztikai rendeltetésű csarnokok körbejárhatóságát érdemes megoldani az egyszerű belső
közlekedési rendszer biztosítása érdekében, a telkenként tervezett egyetlen kapubejáró figyelembevételével.
A telephelyek közlekedési rendszere is meghatározó az épületek kialakítása során. A teherforgalom kiszolgálása
általában kamionokkal történik, ezért a belső úthálózatot a kamionforgalomra kell megtervezni. Mivel a
kamionokkal a tolatás nehéz és veszélyes, célszerű az úthálózatot úgy megvalósítani, hogy erre lehetőleg ne
legyen szükség, csupán a parkolóállások használatánál. Ezért is javasolt az épületek körbejárhatóságát, a
technológia függvényében esetleg átjárhatóságát biztosítani.
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A tervek szerint a csarnoképületek minden homlokzata mentén végigfut a kétirányú forgalomra tervezett út,
amely a telkek nyugati sarka közelében kialakítandó bejáraton keresztül közelíthető meg, illetve hagyható el a
rendszám-rögzítős digitális beléptető rendszer felügyelete alatt.

32. ábra: Fót Logisztikai Park feltáró útjának környezete

A tervezett elrendezés szerint a csarnoképületek hosszanti oldalai mentén kerülnek kialakításra a dokkolók, az
épületek teljes hosszában biztosítani kell a kamionok rakodási lehetőségét (54-54 dokkoló oldalanként). Ezt az
épületekre merőleges rakodóhelyekkel lehet megvalósítani, amelynek jelentős területigénye van (kb. 25 méter
mélység). A telkeken az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a telekhatárok közelében maradjon meg a terepszint
kiegyenlítéséhez szükséges rézsű-, vagy lejtő-rendszer kialakításához szükséges területsáv, a rézsű és az épület
fala közé pedig elférjen a kétirányú kamionforgalomra alkalmas 7 méter széles belső út a csarnokok kapuinál a
forduláshoz szükséges ívsugarak megtartásával, valamint a szükséges nagyságú dokkoló területek. A belső
útfordulók lekerekítése legalább 12 méter sugarú kell legyen.
Az épületek alapterületének, illetve a funkcióknak, dolgozói létszámnak megfelelő személygépkocsi-mennyiség
elhelyezése is a telkeken belül oldható meg. A dolgozói parkolók jelentősebb részének elhelyezését a feltáró út
és az M3 felőli előkertekben, más részét az oldalkertekben, az épületek bejáratainál kialakítandó parkolóterületeken lehet megoldani. A távlati dolgozói létszámmal, és az esetleges vendégforgalommal számolva
telkenként kb. 60-80 db parkolóhely kialakítása szükséges.
Szintén az ingatlan területén belül kell a telephely teljes gazdasági forgalmát elvezetni és a teherforgalomhoz
szükséges tehergépkocsik, kamionok átmeneti tárolását biztosítani.
A kamionparkoló a telkek hátsó, az M3 autópálya felőli részén tervezett, telkenként kb. 22 nagyméretű parkoló
kialakítására tesz javaslatot a beépítési tervjavaslat. Kamionok telken belüli, hosszabb távú tárolása nem
tervezett.
Az ingatlanok terepviszonyai miatt az ismertetett út-megvalósítás enyhe lejtők, kisebb rámpák kialakításával
lehetséges. A telephelyek lejtése a feltáró út felőli részen lehetőséget biztosít a terepszint esztétikus
elrendezésének megvalósítására, amely az ebben a területsávban jelentős magassággal tervezett csarnoképületek dobozszerű megjelenésének az oldását is biztosíthatja.
A létesítmények működéséhez egy-egy jelentős méretű tüzivíztároló is kialakítandó, amely szükségessé teszi egy
álló sprinkler-tartály elhelyezését az épületeken kívül. A fejlesztési terület délkeleti felében az épületek M3 felőli
homlokzata mellett, vagy a feltáró út felőli előkertben helyezhetők el a tervezett álló tartályok és mellette a
szükséges gépházak.
A csarnoképületek hatalmas tetőfelületei alkalmasak megújuló energia-termelő berendezések fogadására, igény
esetén itt helyezhetők el napelemek vagy napkollektorok az épületek hőellátása egy részének biztosítására.
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Az elhelyezésnél elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg
beillesztve lehet az energia-termelő berendezéseket, egyéb technológiai létesítményeket elhelyezni.
A telephelyeken az épületek alapterületén és a burkolt felületeken kívül jelentős kiterjedésű füvesített területek
kijelölése szükséges, s minél több olyan zöldfelület biztosítása, amely cserjékkel, két-, háromszintes
növényállománnyal ültetendő be. A burkolt felület nagysága (a belső utak területe, a járdaburkolatok, az út menti
parkolósávok és rakodóterületek) az ingatlanokon összesen a teljes telekterület kb. 24-25%-át teheti ki. A
fennmaradó zöldfelületek elsősorban az M3 autópálya mentén, az út védőtávolságán belül, illetve a feltáró út
felőli előkertben alakíthatók ki, ami a határoló utak felől kedvező megjelenést biztosíthat a tervezett Logisztikai
Park számára.
A fejlesztési terület északnyugati része a másik feléhez hasonlóan osztható fel telkekre, és építhető be. Ebben a
sávban a középső három telek 65.000-80.000 m2 közötti teleknagysággal alakítandó ki. A tervezett épületek
32.000-36.000 m2 alapterületűek, és a belső feltáró úttól kb. 15-20 méterre helyezhetők el. E telkeken az
épületek szintén körbejárhatóak, az ingatlanokon két-két kapubehajtó tervezett. A telephelyek dokkolói és
kamion, illetve személygépjármű parkolói a korábban ismertetett módon valósíthatók meg. E telkeken az
épületek oldalhomlokzatai mellett 64-64, illetve 52-48 dokkoló alakítható ki oldalanként.
A Régi Fóti út felőli 10 méteres kötelező előkert helyett a területsáv trapéz alakja miatt változó nagyságú előkert
kerül megtartásra. Az épületek az utcai telekhatártól átlagosan 30-40 méter közötti távolságra helyezhetők el,
részben az épületet megkerülő utak, parkolók, részben az előkertekbe is telepítendő intenzív zöldfelületek
megvalósítása érdekében.
33. ábra: A terület északkeleti részének javasolt telekosztása

A területsáv északkeleti részén, a Régi Fóti út, a belterületi határ és
a feltáró út által határolt területen a ma már ismert igények alapján
a korábban ismertetett telekméreteknél kisebb ingatlanok
megvalósítása szükséges. E területen olyan vállalkozások
megtelepedése várható, amelyekhez 5000 és 30000 m 2 közötti
teleknagyságok kerülnek kialakításra. Az ingatlanok feltárása
érdekében a belső feltáró útról egy rövidebb, 18 méter széles út
tervezett, amelyről az összes földrészlet megközelíthető.
Ezen a területen vezet keresztül a Logisztikai Park gyalogos és kerékpáros megközelítése érdekében tervezett 6
méter széles út, ami a területrész belső útjának és a Régi Fóti útnak az összeköttetését teremti meg. E
területrészen 6-8 telephely alakítható ki, és ezek elsősorban olyan szolgáltató vállalkozások lehetnek, amelyek
részt vehetnek a város, és különösen a Fótliget Lakópark lakosságának ellátásában. Itt természetesen kisebb
alapterületű épületek megvalósítása tervezett, mint a Park többi részében, ezzel is jobban alkalmazkodva a
környezethez. Ezeken az ingatlanokon különösen oda kell figyelni a telkek burkolatlan és beépítetlen részein az
intenzív és esztétikus növénytelepítésre, amely az északkeleti részen található telkek részét képező védőerdősáv
védelmi hatását is kedvezően kiegészítheti.
A fejlesztési terület északi felének délnyugati részén, a Régi Fóti út felől bekötő és a belső feltáró út találkozásánál
tervezett a Park Center megvalósítása, amelyhez egy kisebb ingatlan kerül kialakításra.
A Telekalakítási terv szerint az 5460/46-os előzetes hrsz.-on lehatárolt telek 8732 m2 nagyságú, és a tervek szerint
itt kap helyet a teljes Logisztikai Park kiszolgáló épülete, ahol kávézó, étterem, különböző szolgáltatók állnak a
Park dolgozóinak és látogatóinak a rendelkezésére. Az épület földszint + emeletes kialakítású, és dobozszerű
megjelenésében a csarnoképületekhez igazodó.
A Logisztikai Park nyugati csücskében, a Régi Fóti út és a Déli Vállalkozási Terület feltáró útjának találkozásánál
kialakult 5460/9 hrsz.-ú, 3769,8 m2 nagyságú ingatlanon a hatályos tervben kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területként szabályozott telek átsorolásával kialakuló településközpont vegyes területen a jelenlegi elképzelések
szerint egy apartmanház jellegű munkásszálló kerülhetne megvalósításra. Mivel az ingatlant három oldalról
határoló gázvezetékek és a nagyfeszültségű távvezeték által közrefogott telek beépíthetősége a vezetékek
védősávjai miatt korlátozott, ezért csupán a telek középső sávja beépíthető a vezetékek üzemeltetőinek
hozzájárulása esetén. Ennek megfelelően egyetlen, a 2102 j. úttal párhuzamos épület megvalósítása lehetséges
a telken, a szükséges parkolómennyiség biztosításával. A parkolók kialakítása és az ingatlan fennmaradó részének
növénytelepítése során kiemelten oda kell figyelni a szomszédos védőerdősávban húzódó vezetékek védelmi
előírásaira.
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34. ábra: Fót Logisztikai Park, Park Center látványterve

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A kialakuló telkek méretei és beépítettsége
Teleknagyság
Épület alapterülete
98.364
98.396
97.364
71.593
8.735
38.257
3.770
59.946
52.572
50.880
5.010
5.380
9.736
15.253
23.830
8.017

45.334
45.179
45.179
23.225
1.552
13.270
984
27.859
23.225
23.225
2.007
1.542
4.657
7.599
11.500
3.254

Beépítési %
46,09
45,92
46,40
32,44
17,77
34,69
26,10
46,47
44,18
45,65
40,06
28,66
47,83
49,81
48,26
40,59
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35. ábra: Fót Logisztikai Park, Beépítési terv

64

FÓT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
A FÓT DÉLI VÁLLALKOZÁSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN
VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

12. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a várható
környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége
[Kvt. 43. § (5) bekezdés b) pontja].
A Korm. rendelet 3. §-a szerint „A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program
kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozike (…) az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe”.
A 4. § (2) bekezdése alapján „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet
védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét
arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős
környezeti hatás.”
Az Önkormányzat kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét.

13. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI
13.1.

Partnerségi vélemények

A terv véleményezése során … levél érkezett, amelyre az alábbi tervezői válaszokat adtuk:

13.2.

Lakossági fórum jegyzőkönyve

13.3.

A partnerségi egyeztetés lezárása

A

Az Önkormányzat a .../2021. (….) számú önkormányzati határozattal lezárta a partnerségi egyeztetést.
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14. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
HATÁROZATI JAVASLAT
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…. Kt. számú határozata
Fót Város Településszerkezeti tervének módosításáról
Fót Város Önkormányzatának 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 és az OTÉK előírásai alapján, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza:
1) Fót város igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körülhatárolt
területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képező TSZT-M-1/2021. jelű, M=1:4000-es
méretarányú „Módosított Településszerkezeti terv” című tervlapot.
2) Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat 2. melléklete, a „Településszerkezeti terv leírása” című dokumentum
„3. melléklet Változások, ütemezések” című táblázatának 3.1. részét az alábbi 20. sorral és az ábrát a 20.
jelű terület-lehatárolással egészíti ki.
3. melléklet Változások, ütemezések
3.1. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT
TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK
Fejlesztési
ter. sorszáma

Leírás

Funkció a hatályos TSZT
szerint

Tervezett funkció jelen
TSZT szerint

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre szánt terület marad)

20

Déli Vállalkozási területen az
5460/9 hrsz.-ú ingatlanon a
gazdasági
besorolás
fenntartása nem indokolt,
településközpont
vegyes
területi besorolást kap.

Gksz

Vt

3) Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat 2. melléklete, a „Településszerkezeti terv leírása” című dokumentum
„3. melléklet Változások, ütemezések” című táblázatának 3.2. részét az alábbi XI., XII., XIII. sorral és az
ábrát a XI., XII., XIII. jelű terület-lehatárolással
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3.2. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK
Fejlesztési
Funkció a hatályos TSZT
Tervezett funkció
Leírás
ter. sorszáma
szerint
jelen TSZT szerint
Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre nem szánt
terület)
Déli Vállalkozási területen az
5460/38 hrsz.-ú ingatlan
XI
északkeleti sávjában gazdasági
Gáp
Ev
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre
Déli Vállalkozási területen az
5460/32 hrsz.-ú közforgalom
számára megnyitott magánút
XII
Gáp
Ev
északkeleti végén gazdasági
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre
Déli Vállalkozási területen az
5460/36 hrsz.-ú ingatlan
XIII
északkeleti sávjában gazdasági
Gáp
Ev
terület helyett erdőterület
kerül kijelölésre

4) Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat 2. melléklete, a „Településszerkezeti terv leírása” című dokumentum
„3. melléklet Változások, ütemezések” című táblázatának 3.1. részét az alábbi s. sorral és az ábrát az s.
jelű terület-lehatárolással egészíti ki.
3.3. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA
Fejlesztési
Funkció a hatályos TSZT
Tervezett funkció
Leírás
ter. sorszáma
szerint
jelen TSZT szerint
Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre szánt terület
területfelhasználással
Déli Vállalkozási területen az
5460/39 hrsz.-ú ingatlan
s
délnyugati
részén
az
Ev
Gáp
erdőterület helyett gazdasági
terület kerül kijelölésre
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5) Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat 2. melléklete, a „Településszerkezeti terv leírása” című dokumentum
„4. sz. melléklet Település területi mérlege” című táblázatát az alábbiak szerint módosítja:
„4. sz. melléklet Település területi mérlege
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG
MEGNEVEZÉSE

JELE

Beépítésre szánt területek
Településközponti vegyes terület

Vt

85,66 86,04

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

GKSZ

239,49 239,11

Erdőterület – gazdasági erdő

Eg

266,79 265,22

Erdőterület – védelmi erdő

Ev

246,06 247,63

Beépítésre nem szánt területek

6) Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat 2. melléklete, a „Településszerkezeti terv leírása” című dokumentum
„6. sz. melléklet Biológiai aktivitás érték számítása” című táblázatát az alábbi sorokkal egészíti ki:

Kereskedelmi
0,38
szolgáltató gazdasági
terület
Gazdasági erdőterület 1,57
Jelenlegi
összesen

BA

érték

0,4

0,152

Településközpont
terület

0,38

0,5

0,190

9,0

0,048

Védőerdő terület

1,57

9,0

0,000

0,152

Tervezett BA érték
összesen

0,190

Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás során összesen + 0,038 pont BA érték keletkezik, a település összes
biológiai aktivitás értéke + 13.839,64 pont Fót Város Önkormányzata 35/2021.(III.4.) KT határozatának
figyelembevételével.
7) Tudomásul veszi, hogy jelen módosítás a műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában megfelel a Pest
megyei Területrendezési tervnek.
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8) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a térségi területi mérleg adatai
nem változnak.
9) Tudomásul veszi, hogy
a) az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési
területet
 a vízminőség-védelmi terület övezete
érinti, a tervezett módosítás megfelel a jogszabályi előírásoknak;
b) a megyei övezetek közül – a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet és a BATrT övezeti mellékletei szerint
– a települést a teljes közigazgatási területi lehatárolású
 ásványi nyersanyagvagyon övezete
érinti, de a jelen tervmódosítás tervezési területét bányaterület nem érinti, így a releváns jogszabályi
előírások a tervezési területre nem vonatkoznak;
c) az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül –a PmTrT övezeti mellékletei szerint – a
települést a teljes közigazgatási területi lehatárolású
 a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete,
érinti. A jelen tervmódosítás Fót város egy részterületére, azon belül éppen egy logisztikai központ
megvalósítására irányul. A terület nem logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági besorolású terület, a rendelet 9. §-ában biztosított eltérési lehetőséggel a Beruházó nem
kíván élni, így a Pest Megyei Önkormányzat 10/2020. (VI.30.) rendeletének vonatkozó előírásai
betartásra kerülnek.
10) Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti terv alapján a Módosított Szabályozási tervet
és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
11) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
Fót, 2021. …………………………
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
Dr. Vass György
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző
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1. melléklet a …/2021. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: TSZT-M-1/2021. jelű tervlap

15. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/ 2021. (……..) önkormányzati rendelete
a Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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 42. § (1) és (4) bekezdésében felsoroltak véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 33/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban HÉSZ) 30. §-a az alábbi (13)
bekezdéssel egészül ki:
„(13) Vt-18 jelű építési övezetben
Az építési telkek beépítése során a közművek védősávjaiban a vonatkozó jogszabályok és
a közmű üzemeltetők előírásait figyelembe kell venni.”
2. § A HÉSZ 35. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gáp-7 jelű építési övezetben
a) 30.000 m2 teleknagyság alatt az elő- és hátsókert mérete 10,0 m, az oldalkert 7,5 m. A
30.000 m2-t elérő vagy meghaladó teleknagyság esetén az elő- és hátsókert mérete 20,0
m, az oldalkert 10,0 m.
b) az előkertben - főépület megléte esetén, vagy azzal egyidejűleg - a kerítéssel egybeépítve,
kizárólag porta funkciójú és közmű kiszolgálását biztosító, legfeljebb bruttó 50 m2
alapterületű, földszintes épület helyezhető el.
c) az ingatlanokon a zöldfelület fásított területének aránya legalább 25%.
d) a védőerdő övezetbe, vagy közforgalom számára megnyitott magánút kategóriába sorolt
földrészletek nem keríthetők le.
e) a létesíthető bruttó szintterület a telek területének mértékével megegyező.”
3. § A HÉSZ 3. sz. melléklete jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
4. § A HÉSZ 3. sz. melléklete jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki.
5. § Törlésre kerül a HÉSZ 30. § (9) bekezdésének c) pontja.
„(9) Déli vállalkozási terület II. ütem területére vonatkozó külön előírások (…)
d) A vízbázis külső védőterületén lévő Gip-5 jelű építési övezet területén 1 db talajvíz figyelő kút
kialakítása és folyamatos mintavétellel a talajvíz rendszeres állapot figyelése szükséges, a
tereprendezés és az építkezés megkezdésétől.”
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6. § A HÉSZ 1. sz. Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete SZT-4 és SZT-6 jelű tervlapjának
normatartalma helyébe a Déli Vállalkozási Terület „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel
körül határolt területére a jelen rendelet 3. mellékletét képező SZ-M-1/2021. jelű tervlap
normatartalma lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Vass György
polgármester

Dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Tárnok Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. … hó ... napján
kihirdetésre került.

dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző
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1. melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez:
A HÉSZ 3. sz. melléklete az alábbi 32/A sorral egészül ki:

2. melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez:
A HÉSZ 3. sz. melléklete az alábbi 52/A sorral egészül ki:
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3. melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-1/2021. jelű tervlap

16. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A TSZT-M/2016. jelű Településszerkezeti terv kivágata a Fót, Déli
Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területéről és a terv
jelmagyarázata
2. számú melléklet: Az SZT jelű Szabályozási terv SZT-4 SZT-4 és SZT-6 jelű tervlapjának
kivágata a Fót, Déli Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok
területéről és a terv jelmagyarázatának releváns részei
3. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök
módosításáról és a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
4. számú melléklet: Az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok alapérképe
5. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Víziközművek
6. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Energiaközművek
7. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Víziközművek javaslat
8. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Energiaközművek javaslat
8. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat
10. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye
11. számú melléklet: A 2021. … megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve
12. számú melléklet: A HelloParks Fót Ipari parkra vonatkozó forgalmi vizsgálat
13. számú melléklet: BT/2021. Beépítési terv
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TERÜLETHEZ TARTOZÓ 5460/9, 5460/26-42 HRSZ.-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

1. számú melléklet: A TSZT jelű Településszerkezeti terv kivágata a Fót, Déli Vállalkozási
Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területéről és a terv jelmagyarázata

FEJLESZTÉSI TERÜLET
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2. számú melléklet: A Szabályozási terv SZT-4 és SZT-6 jelű tervlapjának kivágata a Fót, Déli
Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területéről és a terv
jelmagyarázatának releváns részei

FEJLESZTÉSI TERÜLET
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3. számú melléklet: Önkormányzati határozat a településrendezési eszközök módosításáról és
a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
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4. számú melléklet: Az 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok alapérképe
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5. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Víziközművek
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6. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Energiaközművek
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7. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Víziközművek javaslat
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8. számú melléklet: A Fót Logisztikai Park és környezete – Energiaközművek javaslat
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9. számú melléklet: Főépítészi nyilatkozat
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10. számú melléklet: Az Állami Főépítész záró szakmai véleménye
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11. számú melléklet: A 2021. …-án megtartott tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve
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12. számú melléklet: A HelloParks Fót Ipari parkra vonatkozó forgalmi vizsgálat
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14. számú melléklet: BT/2021. Beépítési terv

