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ÖSSZEFOGLALÁS 

Fót Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére település 

közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen, valamint területcserére vonatkozó térségi 

területrendezési engedélyt kér területrendezési hatósági eljárás keretében. 

Fót nem kívánja  

• Öreghegy területét lakóterületté fejleszteni,  

• a 0257/2 hrsz-ú telket gazdasági területté fejleszteni. 

Öreghegyen a településszerkezeti tervben lakóterületnek jelölt kertes mezőgazdasági területek átalakulása 

nem indult meg. Bár a területek egy részén kis mértékben megjelentek lakófunkciók, jelentős mértékű azon 

tulajdonosoknak a száma, akik a terület jelenlegi, kertes mezőgazdasági használatának fenntartásában 

érdekeltek. Ugyanakkor Fót területén találhatók a város beépített területéhez szervesen kapcsolódó olyan 

területek, amelyek lakóterületi fejlesztése a város számára kedvezőbb eredménnyel járna. A lakóterületi 

fejlesztésekkel egyidejűleg településközponti vegyes terület és zöldterületek is kijelölésre kerül távlati célok 

megvalósítása érdekében. 

A 0257/2 hrsz-ú telek a Nyugati Iparterület perifériáján található, a terület fejlesztése hosszú távon sem 

várható. Fót más területein a gazdasági terület fejlesztésének kedvezőbb feltételei lennének. Fót városának 

szándéka az M2 autópálya melletti területek gazdasági célú hasznosítása, amelynek közlekedési kapcsolata 

Dunakeszi és az autópálya felé kiváló, és lehetőséget teremtene közlekedési célú területek – autóbusz parkoló 

és pihenő kialakítására is a városközpont és a lakóterületek zavarása nélkül, valamint az Alagi út menti területek 

gazdasági célú fejlesztése, amelynek az M0 autópálya felé adottak a közlekedési kapcsolatai.  

A módosítási szándékok mindegyike területcserével valósul meg, amelyek között 2 db olyan módosítási szándék 

van, ahol a területcserében érintett tervezett új beépítésre szánt terület kijelölés egyben a közigazgatási 

határtól számított 200 m-es sávba esik. E módosítási szándékok megvalósításához a "területcsere" mellett a 

"beépítésre szánt terület kivételes kijelölése" is szükséges. 

TERÜLETCSERE ELJÁRÁS TERÜLETEI 

Fót város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre szánt területbe sorolt területek, amelyek a BATrT 

Szerkezeti tervén „települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába soroltak, de Fót városa vissza 

kívánja sorolni beépítésre nem szánt területbe 

I-1 Öreghegy településrész területe:  a hatályos Településszerkezeti terve szerinti besorolása: 

kertvárosias lakóterület területfelhasználási egység 

I- 2 0257/2 hrsz-ú telek területe a Nyugati Iparterület dél-keleti szélén: a hatályos Településszerkezeti 

terve szerinti besorolása: általános gazdasági terület területfelhasználási egység 

Fót város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre nem szánt területbe sorolt területek, amelyeket a 

BATrT Szerkezeti tervén „települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába kívánja sorolni 

II-1 Keszihegy I. 

II-2 Keszihegy II. 

II-3 Kurjancs alatti terület 

II-4 Királydomb II. 

II-5 05-ös tábla 

II-6 Flórapark 1. – településközponti vegyes terület 

II-7 Flórapark 2. - településközpont vegyes terület 

II-8 Flórapark 3. - intézményterület 

II-9 Flórapark 4. - általános gazdasági terület 

II-10 Alagi temető melletti területek 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIVÉTELES KIJELÖLÉSÉRE A TELEPÜLÉSEK KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁTÓL SZÁMÍTOTT 200 M-NÉL KÖZELEBBI 

TERÜLETEN: 

II-5 05-ös tábla 

II-9 Alagi temető melletti területek  
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BEVEZETÉS 

A TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS KÉRELMEZÉSÉNEK INDOKLÁSA 

Jelen eljárás kezdeményezésének oka, hogy Fót Város településszerkezeti tervének módosítása során a város 

területén a beépítésre szánt területek felülvizsgálata megtörtént. Fót Városának kedvezőbb, a gazdasági 

folyamatok bővülését szolgáló fejlesztésének kulcsa lehet a beépítésre szánt területek térbeli 

elhelyezkedésének átgondolása, különös tekintettel az elmúlt évtized gazdasági és fejlesztési folyamatainak 

ismeretében. A 2004-ben fejlesztésre kijelölt területeken a fejlesztéseket gátló problémák miatt egyes 

területeken azok visszaminősítését javasoljuk, más, a távlati céloknak jobban megfelelő területek bevonásának 

érdekében. 

A benyújtásra kerülő térségi területfelhasználási engedély kérelem a városias települési térségeinek cseréjére 

vonatkozik, annak érdekében, hogy a település jobb városfejlődése előtt utat nyisson.  

A települési térségek cseréje két területen a település közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi 

területen kerül kijelölésre. 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alkalmazásában: 

5.§. t) területcsere: a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá 

tartozó települések területén olyan területrendezési hatósági eljárás, amely lehetőséget biztosít a 

településrendezési eszköz módosítása során arra, hogy a településszerkezeti tervben a visszavonttal 

megegyező területi kiterjedésű új beépítésre szánt területet lehessen máshol kijelölni. 

 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.8.) Korm.rendelet 1.§. alapján terület-rendezési 

hatósági eljárás kérelmezhető az alábbi esetekben: 

1. § (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető …[…]… 

d) a településrendezési eszköz készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére 

da) a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében, a magterület övezetében és az ökológiai 

folyosó övezetében, 

db) a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvények hatálya alá tartozó települések 

közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen, 

dc) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó magterület 

övezetében történelmi sportterületen 

(a továbbiakban együtt: beépítésre szánt terület kivételes kijelölése); …[…]… 

f) BATrT területi hatálya alá tartozó településen a területcseréhez (a továbbiakban: területcsere); 

 

A fenti lehetőségekkel élve Fót Város Önkormányzata az állami főépítésztől a területrendezési hatósági eljárás 

lefolytatását kéri. A vonatkozó jogszabályok szerint a kérelemhez a várható hatásokat értékelő, területi 

(környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálatot is benyújtandó.  

 

Jelen dokumentáció Fót város Önkormányzata által kérelmezett térségi területfelhasználási kérelem 

mellékletét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatástanulmány. 

 

Jelen területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatástanulmány, a 76/2009.(IV.8.) kormány-rendelet 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal került kidolgozásra. 
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ELŐZMÉNYEK 

Fót Város Településszerkezeti Tervét a 326/2019 (IX.25.) KT határozattal fogadta el, amelynek tervezése, 
egyeztetése és elfogadása 2018-19 között történt.  
A településrendezési eszközök a készítésekor hatályos magasabbrendű terveknek megfelelően készültek 
(Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló 2005. évi LXIV. törvény, az Országos 
Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény), felhasználva Fót területére vonatkozóan 
megkapott térségi területfelhasználási engedélyeket (PED/ÁF/56-21/2014 és PED/ÁF/206-22/2015).  
A BATrT 7.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019-ben a települési térség 2%-os növekménye terhére a 

következő területek kerültek bevonásra, összesen 23,809 ha területen: 

1. lakóterületi besorolást kaptak a (03/10-

13 hrsz.-ú telkek 

2. lakóterületi besorolást kapott a 031-es 

tábla alátörései  

3. lakóterületi besorolást kaptak a 

074/116 és 074/117 hrsz-ú ingatlanok  

4. lakóterületi besorolást kaptak a 408-

458 hrsz.-ú telkek és a 074 alátörései  

5. különleges beépítésre szánt sport 

terület besorolást kapott a 0250/94 és 

alátöréseinek, valamint 0250/9 hrsz. alatti 

terület és a természet-védelemmel nem 

érintett szomszédos területek  

6. Nemzetközi Gyermek-mentő Szolgálat 

(GyMSz) különleges beépítésre szánt 

lovasterápiás központ terület besorolást 

kapott 

7. gazdasági terület besorolást kapott a 

2102. sz. út mellett található 0203/2 hrsz-

ú telek  

 
 1. ábra A TSZT 2019 során a 2%-os növekmény terhére bevont 

területek  

 
2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban MATrT.), 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.  
 
Fót TSZT módosítására 2021. évben kétszer került sor 

• Móricz Zsigmond utca -Honfoglalás sétány – Könyves Kálmán utca – Ilyés Gyula utca által határolt 
tömb területére vonatkozó TRE módosítás során került sor a MATrT rendelkezésivel való összhang 
megteremtésére, amelyet Fót Város Képviselő-testülete a 35/2021.(III.04.) KT határozattal fogadott el. 
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• Hello Parks területére – korábban a Déli Vállalkozási Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú 
ingatlanokra vonatkozóan a TSZT (és HÉSZ) módosításra került, amelyet a 232/2021.(XII.16.) KT- 
határozattal fogadta el Fót Képviselő-testülete. 

 
Pest megye területrendezési tervét a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete állapította meg, amely Fót területére logisztikai fejlesztés támogatott célterületének 
övezetét állapította meg. 
 

TERÜLETI MÉRLEG  

a 2018. évi CXXXIX. törvény 8. melléklete alapján: 

 A B C D 

1.  Település  Települési térség 
területe  
(ha)  

Település közigazgatási  
területe (ha)  

Települési térség  
területének aránya (%)  

23.  Fót  1428,41  3740,61  38,19  

A 2019-évben a települési térség növekménye terhére bevont területeket a területi mérleg nem 

tartalmazhatta, így a korrigált területi mérleg a következő: 

23.  Fót  (1428,41 +23,809=) 
1452,219 

3740,61  38,19  
38,82 

 

Fót város Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy Öreghegy érintett területét nem kívánja 

lakóterületté fejleszteni, valamint a 0257/2 hrsz-ú telek területét nem kívánja gazdasági területnek megtartani, 

és úgy döntött, hogy a fejlesztéseket más területeken oldja meg. 

 

A településrendezési eszközök jóváhagyása nem történhet meg jelen területi hatásvizsgálat alapján kiadott 

térségi területfelhasználási engedély kiadása nélkül.  
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A TERÜLET LEHATÁROLÁSA: FÓT VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE 
 

 

 

 

 

 

2. ábra A MATrT – BudAgglo Szerkezeti Terve (részlet)  
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3. ábra Fót Településszerkezeti terve, 2019, módosítva 2020., 2021. 
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A CXXXIX. TÖRVÉNY ORSZÁGOS ÉS KIEMELT TÉRSÉGEINEK JAVASOLT VÁLTOZTATÁSAI 

Az alábbiak a BATrT térségi övezeti rendszerében javasolt, a kialakult állapotban és távlatban is 

összehangolható, fenntartható állapotoknak megfeleltethető változtatásokat mutatják be.  

A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGEK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGEK VÁLTOZÁSA 

A hatástanulmányban javasolt területek cseréje mezőgazdasági térségek települési térségbe és ezzel azonos 

kiterjedésű települési térségbe tartozó területek mezőgazdasági térségbe történő átsorolásával 

kiegyensúlyozottabb városszerkezet alakítható ki. 

  
4. ábra A települési térségek jelenlegi szerkezete, 
korrigálva a 2019-ben bevont területekkel 

5. ábra A települési térségek javasolt szerkezete 

Az egyes javasolt területek elhelyezkedése, valamint városfejlesztési és településrendezési szempontok 

indokolttá teszik, hogy a települési térségek a „kompakt város” filozófiáját erősítsék, az amúgy tagolt 

szerkezetű városban, amelynek szerkezetét a 2016-18 között kezdeményezett és jóváhagyott térségi 

engedélyek során részben kedvezőbbé tették. 

A fenntartható fejlődés, a hatékonyabb városműködtetés szempontjai a lakosságot ellátó alközpontok, 

intézmények legkisebb távolságban történő elhelyezésének igényét fogalmazzák meg.  

A gyalogosan, kerékpárral, közösségi közlekedéssel kedvezően elérhető területeken általában – még az olyan 

nagy arányban autóhasználatra kényszerülő kertvárosokban is mint Fót – csökkentik a gépkocsihasználatot, 

ezzel a környezetterhelés csökkentéséhez vezetnek, ami a környezeti állapot javítását eredményezi. Mindez 

különösen fontos Fót, az autópályák közé szorult, ugyanakkor gazdag történeti múlttal rendelkező város 

esetében. A városszerkezetet az önálló beépített területek tagolják (Déli Vállalkozási Terület, Fótliget lakópark 

stb. mellett a Mogyoródi-patak völgyének széles zöldfelületekben gazdag területei, a völgyet kísérő 

zöldfelületek, a Kastélypark, a településközpont intézménykertjei, terei, parkjai stb.), ugyanakkor ezek a szabad 

területek integrálják a történeti központot és a kapcsolódó területeket. A város fontosabb intézményi 

sűrűsödései kirajzolják azt a vázat, amely alkalmas a hatékonyabb városszerkezet kialakítására. 

A város települési térségeinek és ennek komplementereként a mezőgazdasági térségek jelenlegi és javasolt 

szerkezete kevésbé szabdalt területfelhasználást, homogénebb mezőgazdasági térséget eredményezhetnek. 
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TERÜLETI MÉRLEG 

A „területcsere területrendezési hatósági eljárásba” bevonni kívánt területek megosztásának kimutatása az 

egyes területek érintettsége alapján 

 
Terület megnevezése 

  

Településszerkezeti 
változás 

Települési térség  Mezőgazdasági térség 

m2 ha m2 ha 

I-1 Öreghegy Lke ➔ Mk     976 725,00 97,67 

I-2 0257/2 HRSZ Gáp ➔ Má     36 245,00 3,62 

II-1 Keszihegy I. Má ➔Lke 140 210,00 14,02     

II-2 Keszihegy II. Má ➔Lke 55 425,00 5,54     

II-3 Kurjancs alatti terület Má ➔Lke 14 374,00 1,44     

II-4 Királydomb (3965/6, /7, /8, /9) Eg ➔ Vt 16 695,00 1,67     

II-5 05-ös tábla Má ➔ Gksz 409 786,00 40,98     

II-6 Flórapark 1.- Vt Má ➔Vt 140 914,00 14,09     

II-7 Flórapark 2. -Vt Má ➔ Vt 29 400,00 2,94     

II-8 Flórapark 3. -Vi Má ➔ Vi 9 800,00 0,98     

II-9 Flórapark 4 -Gáp Má ➔ Gáp 125 600,00 12,56     

II-10 Alagi temető melletti területek Má➔Gksz 68 532,00 6,85     

 Összesen  1 010 736,00 101,07 1 012 970,00 101,30 

 

A fenti területek közül a „beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére település közigazgatási határától 

számított 200 m-nél közelebbi területen” térségi területrendezési hatósági eljárással érintett területek 

II-5 05-ös tábla Má ➔ Gksz 

II-10 Alagi temető melletti területek Má ➔Gksz 
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6. ábra A területcserékkel érintett területek hatályos területfelhasználása Fót hatályos településszerkezeti tervén 
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7. ábra A területcserékkel érintett területek javasolt területfelhasználása Fót településszerkezeti tervén 
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8. ábra A hatályos BATrT a területcserével érintett területek feltüntetésével 
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9. ábra Változtatási szándékok a BATrT térségeiben a területcserével érintett területek feltüntetésével 
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A TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBA BEVONNI KÍVÁNT 

TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

Fót településrendezési eszközeinek 2018-19 évi módosítása előtt területcserére vonatkozó térségi 

területfelhasználási engedélyt kért Öreghegy érintett területének visszaminősítése és más területek beépítésre 

szánt területté nyilvánítása érdekében. A térségi területfelhasználási engedély visszavonásra került. 

Ugyanakkor Fót továbbra sem kívánja Öreghegy területét lakóterületté fejleszteni. 

A településszerkezeti tervben lakóterületnek, illetve lakóterületté fejleszthető területnek jelölt kertes 

mezőgazdasági területek átalakulása nem indult meg. Bár a területek egy részén megjelentek lakófunkciók, 

még mindig jelentős mértékű azon tulajdonosoknak a száma, akik a terület jelenlegi, kertes mezőgazdasági 

használatának fenntartásában érdekeltek. Öreghegy területén a közlekedés és közművek elhelyezésére 

alkalmas és a megfelelő méretű közterületek kiszabályozása a terepviszonyok, a megvalósult beépítések és a 

jelenlegi tulajdonviszonyok miatt gyakorlatilag nem lehetséges az eltérő tulajdonosi érdekek miatt. 

Ugyanakkor Fót területén jelenleg is találhatók beépítetlen lakótelkek, illetve a város területéhez szervesen 

kapcsolódó olyan területek, amelyek lakóterületi fejlesztése a város számára kedvezőbb eredménnyel járna. A 

csereterületek lakóterületi fejlesztésével egyidejűleg településközponti vegyes terület és intézményterület is 

kijelölésre kerülne a távlati célok megvalósítása érdekében. 

Fót város területén jelentős mértékű kijelölt gazdasági terület van, amelynek egy része már beépült, vagy a 

fejlesztése folyamatban van. Fót városának szándéka az M2 autópálya melletti területek gazdasági célú 

hasznosítása, amelynek közlekedési kapcsolata Dunakeszi és az autópálya felé kiváló, és lehetőséget teremtene 

közlekedési célú területek – autóbusz parkoló és pihenő kialakítására is a városközpont és a lakóterületek 

zavarása nélkül, valamint az Alagi út menti területek gazdasági célú fejlesztése, amelynek az M0 autópálya felé 

adottak a közlekedési kapcsolatai.  

A tervezett módosítási szándékok száma az eltérő részterületi adottságok miatt összesen 12 db. Ezen 

módosítási szándékokat területcserével kívánja a település megvalósítani. 

 

Fentiek alapján a  módosítási szándékok közül  

• 2 db olyan terület van, ahol a beépítésre szánt területnek beépítésre nem szánt területté történő 

módosítása történik, 

• 10 db olyan terület van, ahol beépítésre szánt terület kijelölése történik, 

• 2 db olyan módosítási szándék van, ahol a területcserében érintett tervezett új beépítésre szánt 

terület kijelölése a közigazgatási határtól számított 200 m-es sávba esik. E módosítási szándékok 

megvalósításához a "területcsere" mellett a "beépítésre szánt terület kivételes kijelölése" is szükséges. 

 

ÉRINTETT TERÜLETEK 

1. TERÜLETCSERE: 

(a)  Fót város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre szánt területbe sorolt területek, amelyek a 

BATrT Szerkezeti tervén „települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába soroltak, de Fót városa 

vissza kívánja sorolni beépítésre nem szánt területbe 

I-1 Öreghegy településrész területe:  a hatályos Településszerkezeti terve szerinti besorolása: 

kertvárosias lakóterület területfelhasználási egység 

I-2 0257/2 hrsz-ú telek területe a Nyugati Iparterület dél-keleti szélén: a hatályos Településszerkezeti 

terve szerinti besorolása: általános gazdasági terület területfelhasználási egység 
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(b)  Fót város hatályos Településszerkezeti tervében beépítésre nem szánt területbe sorolt területek, 

amelyeket a BATrT Szerkezeti tervén „települési térség” térségi területfelhasználási kategóriába kívánja sorolni 

II-1 Keszihegy I.  

II-2 Keszihegy II. 

II-3 Kurjancs alatti terület 

II-4 Királydomb II. (3965/6, 3965/7, 3965/8 és 3965/9 hrsz-ú telkek területének egy része) 

II-5 05-ös tábla 

II-6 Flórapark 1.- településközponti vegyes terület 

II-7 Flórapark 2. - településközponti vegyes terület 

II-8 Flórapark 3. – intézményterület 

II-9 Flórapark 4. – általános gazdasági terület 

II-10 Alagi temető melletti területek 

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIVÉTELES KIJELÖLÉSÉRE AZ Ö TELEPÜLÉSEK KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁTÓL 

SZÁMÍTOTT 200 M-NÉL KÖZELEBBI TERÜLETEN: 

II-5 05-ös tábla 

II-10 Alagi temető melletti területek  
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10. Változtatási szándékkal érintett területek 

A területrendezési eljárásba bevont területeket Fót Településszerkezeti tervén a 1. és 2. rajzi melléklet, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti tervének részletén az 3. és 4. sz. rajzi melléklet mutatja be. 
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AZ EGYES ÉRINTETT TERÜLETEK 

I. TELEPÜLÉSI TÉRSÉGEKBŐL KIVONNI KÍVÁNT TERÜLETEK  

I-1. ÖREGHEGY TERÜLETE 

 

Öreghegy területének fejlesztése az elmúlt években 

a telekstruktúra és a tulajdonviszonyok miatt nem 

történt meg.  

A megjelent lakónépesség mellett a telküket kertes 

mezőgazdasági övezeti besorolásnak megfelelően 

használók között érdekkülönbség van a fejlesztés 

tekintetében. A területen nehézségekbe ütközik a 

megfelelő infrastruktúra kialakítása, hiszen a 

keskeny dűlőutakon nemcsak a közlekedés 

nehézkes, de a közművek kiépítése sem lehetséges. 

Ezek kialakítására csak hosszadalmas kisajátítási 

eljárás keretében lenne lehetőség, mely jelentős 

anyagi terhet róna az Önkormányzatra. 

Fót város Önkormányzata ezért úgy döntött, hogy a 

fejlesztéseket más területeken oldja meg. 

Öreghegy a fóti volt zárkertek közül ez a legnagyobb kiterjedésű terület. A domboldalon elhelyezkedő, meredek 

területről páratlan kilátás nyílik a környékre, emiatt a lakó-funkció egyre nagyobb teret hódít. Jelenleg kb. 1000 

állandó lakosa van a területnek. A kertes mezőgazdasági területeken az OTÉK -TSZT készítésekor- hatályos 

előírásai alapján létesíthető lakóépület a zártkerti művelés alól kivett telkeken.  

A terület lakóterületi fejlesztésére több éve szabályozási terv készült, ami nem került jóváhagyásra. A terület 

jelenleg keskeny, burkolt utakon közelíthető meg, a belső közlekedési utak, burkolatlan dűlő utak, amelyek 

vagy a szintvonalakra merőlegesen, vagy párhuzamosan haladnak. 

  

11. ábra Öreghegy a BATrT térségi övezeti besorolásán 12. ábra Öreghegy Fót Településszerkezeti Terve 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 976725 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Kertvárosias lakóterület 

 Ev erdő övezet 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén települési térség 
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13.  ábra Öreghegy morfológiája ( 14. ábra Öreghegy beépítettsége 

  

15. ábra Erdőtervezett erdőterületek 16. ábra Öreghegy a védett területek feltüntetésével 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület érintett természetvédelmi érdekű területek által. Az Ev övezetbe sorolt terület egy része (14815 m2) 

az Országos ökológiai hálózat magterületébe tartozik. A magterületi rész kapcsolódik a Fóti-Somlyó TVT 

magterületi részéhez.  

A terület nem érintett Natura 2000 területek által. 
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A 2021. évi földhivatali állomány 

adatszolgáltatása alapján az egyes 

telkek művelési ága. 

17. Az Öreghegy földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágai és azok 
elhelyezkedése 

 

 

I-2 0257/2 HRSZ-Ú TELEK 

A 0257/2 hrsz-ú telek a Nyugati Iparterület szélén található, amelynek területének egy része települési térség 

része. 

 

A terület a Nyugati Iparterület szélén helyezkedik el, 

jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 

A területen építmény nem található. 

 

 

18. ábra 0257/2 hrsz-ú telek légifotón  
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19. ábra 0257/2 hrsz-ú telek a BATrT térségi övezeti 
besorolásán 

20. ábra 0257/2 hrsz-ú telek TSZT 2019.  

Az átsorolni kívánt terület mértéke  36245 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Általános gazdasági terület 

 Ev erdő övezet 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén települési térség 

  

21. ábra 0257/2 hrsz-ú telek környezetében erdőtervezett 
erdőterületek 

22. ábra 0257/2 hrsz-ú telek környezetében a védett 
területek 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi osztályát. 

A terület szántó, minőségi osztálya 

7. 

23. ábra A 0257/2 hrsz-ú telek földhivatali alaptérkép szerinti művelési ága  



Fót – Területrendezési hatósági eljárás 2022.  Hatásvizsgálat 

 

22 

A KIVONNI KÍVÁNT TERÜLETEK TAGOLÁSA A CSERETERÜLETEKNEK MEGFELELŐEN  

 
24. ábra Tagolás 0257/2 hrsz-ú telek területén 

 
25. ábra Tagolás Öreghegy területén  
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A csereterületek telkeinek érintettsége 

(dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük) 

 TERÜLET MEGNEVEZÉS 
ÉRINTETT TELKEK 

ÖREGHEGY HRSZ 0257/2 

II-1 KESZIHEGY I. 

6631/5 6631/7 6632/3 6649/1 6649/2 6650 

- 

6651 6652 6653 6654 6655 6656 

6657/1 6657/5 6658/1 6660/1 6661/1 6665 

6666 6667 6668 6669/1 6669/2 6670 

6671 6672/1 6674/4 6677 6678 6679 

6680/1 6681/2 6682/1 6682/3 6682/4 6683 

6684/1 6684/2 6687/1 6687/2 6688 6689 

6692 6693 6694/2 6694/3 6694/4 6694/5 

6694/6 6694/7 6697/1 6697/2 6697/5 6697/8 

6700/4 6707/1 6800 6801 6802 6803 

6804 6806 6807 6808 6809/1 6809/2 

6810 6811 6812 6813 6814/1 6814/2 

6815 6816 6817 6818 6819/1 6819/2 

6820 6821/1 6821/2 6823 6824 6825/1 

6825/2 
6673 
 (631 m2) 

6674/3  
(530 m2) 

6675/1 
(1679 m2) 

6681/1 
(1742 m2) 

6685  
(478 m2) 

6686  
(280 m2) 

6690 
 (329 m2) 

6691  
(250 m2) 

6694/1 
(988 m2) 

0283/20 
(1798 m2) 

 

II-2 KESZIHEGY II. 

6580 6581/1 6581/2 6582 6583 6584 

- 

6585 6586 6588 6590 6591 6592 

6593 6594 6595/2 6595/4 6598 6599 

6602 6603 6604 6605/1 6605/2 6605/3 

6610 6611 6612 6613 6614 6615 

6921/1 6921/2 6922/1 6922/2 6922/7 6922/8 

6922/9 6922/10 6922/11 6922/12 6922/13 
6579 
(2839m2) 

II-3 KURJANCS ALATTI TERÜLET 
6707/2 6708 6709 6710 6713/1 6713/2 

- 
6714 6799/2     

II-4 KIRÁLYDOMB 
6698/1 6999 6700/2 6701 6702 6703 

- 
6704 6705 6706    

II-5 05-ÖS TÁBLA 0282/1 0282/10 0282/11 0282/12 0282/13 0282/14 

- 

  0282/19 0282/20 0282/21 0282/22 0282/23 0282/24 

  0282/25 0282/27 0282/30 0282/31 0282/32 0282/33 

  0282/34 0282/35 0282/36 0282/38 0282/39 0282/40 

  0282/41 0282/42 0282/44 0282/46 0282/47 0282/48 

  0282/49 0282/50 0282/51 0282/52 0282/53 0282/57 

  0282/60 0282/61 0282/62 0282/63 0282/64 0282/65 

  0282/66 0282/67 0282/68 0282/69 0283/1 0283/13 

  0283/14 0283/15 0283/16 0283/17 0283/18 0283/2 

  0283/21 0283/22 0283/23 0283/24 0283/25 0283/26 

II-5 
05-ÖS TÁBLA 
folytatás 

0283/27 0283/3 0283/4 0283/5 0283/7 0283/9 

  6542 6543 6544/1 6544/2 6545 6546 

  6547 6548/1 6548/2 6550/1 6551 6552 

  6553/2 6554 6556 6558 6559 6561/3 
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 TERÜLET MEGNEVEZÉS 
ÉRINTETT TELKEK 

ÖREGHEGY HRSZ 0257/2 

  6561/4 6561/5 6561/6 6562 6563 6566/2 

  6566/4 6566/5 6566/6 6568 6569/1 6569/2 

  6569/3 6569/4 6569/6 6569/7 6569/8 6574/1 

  6575/2 6575/3 6577 7113/2 6970 6923 

  6959/10 6959/11 6959/12 6959/13 6959/14 6959/15 

  6959/16 6959/17 6959/18 6959/19 6959/20 6959/21 

  6959/22 6959/23 6959/24 6959/25 6959/3 6959/4 
 

  

  6959/9 6960/1 6960/2 6960/3 6960/4 6961 

  6962 6964/3 6964/4 6964/5 6967/2 6968 

  6969 6971 6972/1 6972/2 6972/3 6974/1 
 

  

  6974/2 6974/3 6975/2 6975/3 6975/4 6975/5 

  6977 6978/1 6978/2 6978/3 6979 6980 

  6981 6982 6983 6984 6985/1 6985/2 

  6986 6987 6988 6989 6990 7040 

  6991 7031/1 7032 7033 7034/10 7034/11 

  7034/12 7034/13 7034/14 7034/15 7034/7 7034/8 

  7034/9 7038/1 7039 7041 7043 7044/1 

  7044/2 7045 7046 7047 7048/1 7048/2 

  7049/1 7049/2 7050 7051/1 7051/2 7053 

  7054 7055 7056 7057 7058 7059 

  7061 7062 7063 7064 7065 7066 

  7067 7069 7070 7073/1 7073/2 7073/3 

  7074 7075/1 7075/2 7076 7077 7078 

  7079 7080 7081 7082 7083 7084 

  7085 7086 7087/1 7087/2 7088/1 7088/2 

  7089/1 7089/3 7089/4 7090 7091 7092/3 

  7092/4 7092/5 7092/7 7092/8 7092/9 7093/1 

  7094/1 7094/2 7095/2 7099 7100/1 7100/2 

  7100/3 7101 7102/3 7102/4 7102/5 7102/6 

  7103/1 7103/2 7105 7106/2 7109/1 7109/2 

  7109/4 7109/5 7110/1 7110/2 7111/1 7111/2 

  7112 7113/1 7113/3 7113/4 7113/5 7114 

  7115 7117 7118 7119 7120 7121 

  7123/10 7123/11 7123/3 7123/4 7123/5 7123/7 

  7123/8 7123/9 7124/10 7124/11 7124/12 7124/13 

  7124/14 7124/15 7124/16 7124/17 7124/18 7124/19 

II-5 
05-ÖS TÁBLA 
folytatás 

7124/2 7124/20 7124/21 7124/4 7124/7 7124/8 

7124/9 7138 7139 7124/6   

7133/1 
(1487m2) 

7125 
(1204 m2) 

7140  
(564 m2) 

   

II-6 
FLÓRAPARK 1.- 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI  
VEGYES TERÜLET 

6715 6717 6718 6719 6724/3 6724/4 

- 6724/5 6726/2 6727 6728 6729 6730 

6733 6734 6735/1 6735/2 6736/1 6736/2 
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 TERÜLET MEGNEVEZÉS 
ÉRINTETT TELKEK 

ÖREGHEGY HRSZ 0257/2 

6737/1 6737/2 6738 6739/1 6739/2 6739/3 

6739/4 6740/1 6740/2 6742 6743 6744 

6745 6746 6747 6748 6749 6750 

6751 6752 6753 6754/1 6754/2 6755 

6756 6757 6758 6759 6761/1 6761/2 

6763 6764 6765 6766 6768/1 6768/2 

6769/1 6770/1 6770/2 6771/1 6771/2 6772/1 

6772/2 6773/1 6773/2 6774/1 6774/2 6775 

6776 6777 6778/3 6779 6780/1 6780/2 

6781 6782 6783/1 6783/2 6784/1 6784/2 

6785/2 6786/1 6786/2 6788/1 6788/2 6789/1 

6789/2 6790 6791/1 6791/2 6791/3 6791/4 

6793 6794/1 6794/2 6795 6796 6797 

6798/1 6798/2 6799/1    

II-7 
FLÓRAPARK 2. - 
TELEPÜLÉSKÖZPONTI  
VEGYES TERÜLET 

6607/1 6607/2 6608 6609 6627 6628 

- 6629/1 6629/2 6630/2 6631/4 6631/6 6632/1 

6632/2 6633/1 6659/1 6659/2 6661/2  

II-8 
FLÓRAPARK 3. - 
INTÉZMÉNYTERÜLET 

6616 6620 6621 6622/1 6622/2 6623 
- 

6624 6625 6626    

II-9 
FLÓRAPARK 4. - 
GAZDASÁGI TERÜLET 

6622/2 6607/1 6607/2 6608 6609 6616 

0257/2 

6620 6621 6622/1 6623 6624 6625 

6626 6627 6628 6629/1 6629/2 6630/2 

6631/4 6631/6 6632/1 6633/1 6659/1 6659/2 

6661/2      

II-10 
ALAGI TEMETŐ MELLETTI 

TERÜLETEK 

6910/2 6843 6844 6888/1 6888/2 6889 

- 

6890/2 6890/4 6890/5 6890/6 6890/7 6890/8 

6897 6899/1 6899/2 6900/1 6900/2 6901/1 

6901/2 6902 6903/1 6903/2 6904 6905 

6906/1 6906/2 6909/1 6909/2 6909/3 6909/4 

6909/5 6910/1 6910/3 6911/1 6911/2 6911/3 

6912/1 6912/2 6912/3 6913/1 6913/2 6914/2 

6914/3 6915/1 6915/2 6915/3 6916/1 6916/2 

6916/3 6917/2 6917/3 6918 6924 6925 

6926 6927 6928 6929/2 6929/3 6930/1 

II-10 
ALAGI TEMETŐ MELLETTI 

TERÜLETEK 
folytatás 

6930/2 6930/3 6932 6933/1 6933/2 6934 
 

6935 6936 6937 6938/1 6938/2 6939 
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II. TELEPÜLÉSI TÉRSÉGBE BEVONNI KÍVÁNT TERÜLETEK 

II-1. KESZIHEGY I. A 025/59-65, 025/72, 025/91-98, 025/100 ÉS 025/147, /148, /150 HRSZ-Ú TELKEK TERÜLETE 

Keszi hegy északi részén fekvő terület. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

025/72 Külterület közterület földrészlet  Állami területek 2 160 

025/96 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 1 4351 

025/59 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 345 

025/97 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 1 4376 

025/95 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 1 8312 

025/94 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 1 8312 

025/100 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 7 383 

025/61 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 5 000 

025/91 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 2 999 

025/98 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 9 974 

025/92 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 999 

025/64 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 999 

025/62 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 5 000 

025/93 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 2 984 

025/65 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 5 002 

025/60 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 345 

025/63 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 999 

025/150 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 4 384 

025/147 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 3 143 

025/148 Külterület nem közterület földrészlet  Természetes személyek területe 3 143 

Összesen     140 210 

 

A Keszi-hegy lábánál 1 teleksor mélységben beépült lakóterület található. A hegyoldal alsó részén beépítésre 

szánt lakóterület található, melyre 2007-ben készült szabályozási terv, azonban azt az Önkormányzat nem 

fogadta el, mert a terület kiszolgálást a tervezési terület határán kívül lehetett csak megoldani. A terület 

lakóterületként való hasznosítása a terület kibővítése esetén lehetővé válik. A kijelölt terület szervesen 

kapcsolódik a már beépített lakóterületekhez. 

A hatályos tervek általános mezőgazdasági terület övezetet határoznak meg a területre.  

A Keszi-hegy területén a DINPI felülvizsgálta a megszakított ökológiai folyosó területét, s az erről hozott 

határozatában annak területét kijelölte 2019-ben kijelölte. 

A városias települési térségbe bevonni kívánt terület nem tartalmazza az ökológiai folyosó területét. 

 

A terület mezőgazdasági terület, részben művelés 

alatt áll. 

26. ábra Keszi-hegy I. érintett területe légifotón  
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27. ábra Keszi-hegy I. érintett területe a BATrT térségi 
övezeti besorolásán 

28. ábra Keszi-hegy I. érintett területe Fót 
Településszerkezeti Tervén 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke  140 210 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

A hatályos övezeti besorolása M jelű általános mezőgazdasági övezet.  

  

29. ábra Erdőtervezett erdőterületek 30. ábra Keszi hegy I. védett területe 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. A terület mellett az ökológiai folyosó területe 

található. 

A terület nem érintett Natura 2000 területek által. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi osztályát. 

A terület telkeinek egy része szántó, 

minőségi osztálya 7, a másik része 

gyep (legelő), amelynek minőségi 

osztálya 6. 

 

31. ábra Keszi hegy I. földhivatali alaptérkép szerinti művelési ága  
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II-2. KESZI-HEGY II. A 025/135-140 ÉS 025/142-146 HRSZ-Ú TELKEK TERÜLETE 

A Keszi-hegy déli végén található terület. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

025/135 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 944 

025/136 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 565 

025/137 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 566 

025/138 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 673 

025/139 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 566 

025/140 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 5 116 

025/142 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 9 633 

025/143 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 5 022 

025/144 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 067 

025/145 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 566 

025/146 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 676 

025/22 külterület közterület földrészlet Állami területek 31 

Összesen       55 425 

 

Keszi-hegy lábánál 1 teleksor mélységben beépült lakóterület található. A hegyoldal alsó részén beépítésre 

szánt lakóterület található, melyre 2007-ben készült szabályozási terv, azonban azt az Önkormányzat nem 

fogadta el, mert a terület kiszolgálást a tervezési terület határán kívül lehetett csak megoldani. A terület 

lakóterületként való hasznosítása a terület kibővítése esetén lehetővé válik. A kijelölt terület szervesen 

kapcsolódik a már beépített lakóterületekhez. 

A hatályos tervek általános mezőgazdasági terület övezetet határoznak meg a területre.  

A Keszi-hegy I. és Keszi-hegy II. területe között a megszakított ökológiai folyosó területe található, amelynek 

területét a DINPI felülvizsgálta 2019-ben, s az erről hozott határozatának megfelelően jelölt. 

A városias települési térségbe bevonni kívánt terület nem tartalmazza az ökológiai folyosó területét. 

 

A terület mezőgazdasági terület, részben művelés 

alatt áll. 

32. ábra Keszi-hegy II. érintett területe légifotón  

 



Fót – Területrendezési hatósági eljárás 2022.  Hatásvizsgálat 

 

29 

  

33. ábra Keszi-hegy II. érintett területe a BATrT térségi 
övezeti besorolásán 

34. ábra Keszi-hegy II. érintett területe Fót 
Településszerkezeti Terve 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke  55425 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén Mezőgazdasági térség 

A hatályos övezeti besorolása Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet.  

  

35. ábra Erdőtervezett erdőterületek 36. ábra Keszi hegy II. védett területe 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. A terület mellett az ökológiai folyosó területe 

található. 

A terület nem érintett Natura 2000 területek által. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi osztályát. 

A terület nagy része gyep (legelő) 

művelési ágú, minőségi osztálya 6. A 

025/136, /137 és /139 hrsz-ú telkek 

egy része szántó művelési ágú, 

minőségi osztálya 7. 

37. ábra Keszi-hegy érintett telkeinek földhivatali alaptérkép szerinti művelési 
ága 
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II-2. KURJANCS ALATTI TERÜLET 025/3, 025/5, 025/10-17 ÉS A 025/101 HRSZ-Ú TELKEK ÉRINTETT RÉSZE 

Kurjancs kertes mezőgazdasági területe és Keszi-hegy területe közé ékelődő, nagyobb részt beépült telkek 

területe, a Törökszegfű utca déli oldalán teleksora. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

025/10 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 375 

025/11 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 392 

025/12 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 378 

025/13 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 766 

025/14 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 776 

025/15 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 730 

025/16 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 119 

025/17 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 165 

025/3 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 051 

025/5 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 674 

025/101 külterület közterület földrészlet Állami területek 2 948 

Összesen    14 374 

 

A hatályos tervek korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetet határozott meg.  

 

A terület telkeinek nagy része beépült.  

 

 

38. ábra Kurjancs alatti terület légifotón 39. ábra Törökszegfű utca (forrás: Google Earth) 

  

40. ábra Kurjancs alatti terület a BATrT térségi övezeti 
besorolásán 

41. ábra Kurjancs alatti terület Fót Településszerkezeti 
Tervén 2019.  
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Az átsorolni kívánt terület mértéke  14374 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén Mezőgazdasági térség 

A hatályos övezeti besorolása Má-kh jelű korlátozott használatú mezőgazdasági övezet.  

  

42. ábra Erdőtervezett erdőterületek 43. ábra Védett területe 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. A terület tágabb környezetében az ökológiai 

folyosó területe található Keszi-hegyen. A terület nem érintett Natura 2000 területek által. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi osztályát. 

A terület nagy része szántó 

művelési ágú, minőségi osztálya 7, a 

025/14 hrsz-ú telek művelés alól 

kivett terület. 

44. ábra Kurjancs alatti terület  földhivatali alaptérkép szerinti művelési ága  
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II-4 KIRÁLYDOMB II. TERÜLETE – 3965/6, /7, /8 ÉS /9 HRSZ-Ú TELKEK 

Királydomb érintett területe a korábbi tervekben kereskedelmi gazdasági szolgáltató területet vesz közre. A 

teljes területen a környező lakóterületek távlati kiszolgálását biztosító településközponti vegyes területet kíván 

Fót szabályozni. A jelenleg Gksz területfelhasználási egységbe sorolt területe a2019. évi TSZT és HÉSZ készítése 

során a települési térség 2%-os növekménye terhére települési térsége bevonásra került a BATrT 2015 alapján. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

3965/6 belterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 3 617 

3965/7 belterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 983 

3965/8 belterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 8 272 

3965/9 belterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 3 823 

Összesen 
   

16 695 

 

A terület jelenleg beépítetlen. A területen belterületi telkek nyilvántartottak. 

 

A terület jelenleg fás-ligetes terület. 

 

Terület képe a Google Earth utcaképén. 

45. ábra Királydomb II. területe légifotón  

 

  

46. ábra Királydomb II. a BATrT térségi övezeti besorolásán 47. ábra Királydomb II. Fót Településszerkezeti Terve 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 16695 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Eg erdő övezet 
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jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

  

48. ábra Erdőtervezett erdőterületek 49. ábra Királydomb II. és Fót védett területi 

 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által.  

A terület gazdasági - kereskedelmi szolgáltató területté fejlesztése több éve elhatározott cél, azonban a 

lakóterületek közé ékelődve településközponti vegyes terület javasolt a távlati fejlesztések lehetővé tétele 

érdekében. 

A településszerkezeti terv módosítása során Fót területén az erdőterületek mértéke nem csökken, más 

területen kerül kijelölésre, figyelembe véve a magasabb rendű terveket és jogszabályokat. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A telkek területe kivett terület. 

50. ábra Királydomb II. földhivatali alaptérkép szerinti művelési ága  
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II-5. A 05-ÖS TÁBLA - 05/29, 05/31-51, 025/54-88 ÉS A 05/110, 05/112 HRSZ. FÖLDRÉSZLETEK 

Fót városa a 05-ös tábla érintett részét beépítésre szánt gazdasági területként, ezen belül "Kereskedelmi, 

szolgáltató rendeltetésű terület"-ként (Gksz), illetve a szükséges mértékben közlekedési területként kívánja 

hasznosítani.  

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

05/29 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/30 külterület közterület földrészlet Állami területek 3 000 

05/31 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/32 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/33 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 001 

05/34 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/35 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/36 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/37 külterület közterület földrészlet Állami területek 20 936 

05/38 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 36 592 

05/39 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/40 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/41 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 10 111 

05/42 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/43 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/44 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 55 263 

05/45 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/46 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 22 003 

05/47 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/48 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/49 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/50 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/51 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/54 külterület nem közterület földrészlet Állami területek 3 000 

05/55 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 001 

05/56 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/57 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 12 697 

05/58 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/59 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/60 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 001 

05/61 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/62 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 60 440 

05/63 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/64 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/65 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 20 338 

05/66 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 449 

05/67 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/68 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 
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05/69 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 698 

05/70 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 001 

05/71 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 347 

05/72 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 10 170 

05/73 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 4 280 

05/74 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/75 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/76 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/77 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 7 726 

05/78 külterület nem közterület földrészlet Állami területek 3 002 

05/79 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 998 

05/80 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/81 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/82 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 813 

05/83 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 3 000 

05/84 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 998 

05/85 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 999 

05/86 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 10 158 

05/87 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 836 

05/88 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 811 

05/110 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 2 239 

05/112 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 1 883 

Összesen    409 785 

 

 

A terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely Fót 

Dunakeszi felé eső határa mellett, az M2 autópálya 

közelében található.  

Északról a homokbánya területe határolja, az 

autópálya Dunakeszi felé eső oldalán szeméttelep és 

gazdasági területek találhatók. 

Keleti oldalán Fót lakóterületi találhatók. 

51. ábra A 05-ös tábla területe Légifotón  
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52. ábra 05-ös tábla a BATrT térségi övezeti besorolásán 53. ábra 05-ös tábla Fót Településszerkezeti Terve 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 409786 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben Általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

A hatályos övezeti besorolása M jelű általános mezőgazdasági övezet.  

  

54. ábra Erdőtervezett erdőterületek 55. ábra 05-ös tábla és a környezete - védettségek 

A területen belül az erdőtervi adatárban szereplő, erdőtervezett erdőterület nincs.  

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. A terület nem érintett Natura 2000 területek 

által. 

 

A terület nyugati széle közvetlenül a közigazgatási határ mellett van, így itt érvényes a települési közigazgatási 

határok melletti sávra vonatkozó 200 m széles, települési térségbe sorolási tilalom, amely alól felmentés 

szükséges, a területcsere kijelöléssel együtt. 

Fót hatályos szabályozási terve szerinti övezeti besorolás: M (mezőgazdasági terület) 

 A közigazgatási határtól mért 200 méteren belüli területkijelölés legfőbb városrendezési indokai: 

 a terület a Fót és Dunakeszi között az autópálya és a várost feltáró útvonal mentén fekszik; a Németh 

Kálmán út Dunakesziről érkező Kossuth Lajos utca folytatásaként felfűzi a város lakóterületeinek 

jelentős részét és lakóterületi alközpontok legfontosabb településszerkezeti elemeit 

 a tervezett közösségi közlekedési végállomás és az arra szervezett tevékenységek mindkét település 

számára kedvező lehetőségeket biztosítanának 

A lakóterületi egységek és az alközpontok a területet feltáró a Németh Kálmán út – Móricz Zsigmond út a 

Dunakesziről érkező Kossuth Lajos utca folytatásaként tárja fel a lakóterületeket és az alközpontokat, 
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amelyekhez szervesen illeszkedne a tervezett közösségi közlekedési végállomás és környezete a 

buszvégállomáshoz kapcsolódó funkciókkal, szolgáltatásokkal. 

 
56. ábra A terület településszerkezeti szerepe 

 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A terület majd minden telke szántó 

művelési ágú, minőségi osztálya 6 

és 7. 

A 05/31 hrsz-ú telek gyep (legelő) 

művelési ágú. A területet feltáró 

utak kivettek. 

57. Az 05-ös tábla földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágai és azok 
elhelyezkedése 
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II-6, II-7, II-8 ÉS II-9 JELŰ TERÜLETEK – FLÓRAPARK TERÜLETE 

Az Alagi út két oldalán található területeket Fót városa beépítésre szánt területként kívánja hasznosítani. 

A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, beépítetlenek. A területet Fótliget lakópark és East Gate 

gazdasági területe közé ékelődik, az utóbbitól erdőterület választja el. A Fóti út déli oldalán a „Déli Vállalkozási 

terület” található, amelynek beépítése annak nagyrészén megkezdődött, vagy a fejlesztés érdekében a 

közelmúltban történt a településszerkezeti terv és HÉSZ módosítása (Hello Parks). 

A telkek tulajdonosa a terület fejlesztése érdekében Telepítési tanulmánytervet készíttetett a területre, ez 

alapján a terület 4 részre tagolt: 

- településközponti vegyes terület Fótliget lakópark felé eső területen (6), 

- az Alagi út észak-keleti oldalán településközponti vegyes terület (7) és  

- az Alagi út észak-keleti oldalán intézményterület terület, valamint (8) 

- az Alagi út dél-nyugati oldalán általános gazdasági terület (9) tervezett. 

A tervezett fejlesztésekkel egyidejűleg a településszerkezeti terven a jelenlegi erdőterületek folytatásában 

további erdőterületek kerülnek kijelölésre. Az erdőterületek kijelölésével egyidejűleg Fót Város az Alagi út 

közelében található Fóti Szent Márton Romtemplom megfelelő megközelítését és méltó bemutatását is meg 

kívánja oldani. 

A tervezett településközponti területeket és intézményterületet elválasztja a meglévő gázvezeték és változó 

szélességű védőterülete, amely a terület mellett mintegy 84 méteres sávot jelent. A védőterület 4,3480 ha, 

amelyen közpark területfelhasználási egység javasolt a TSZT módosítása során, és Zkp övezet szabályozása a 

HÉSZ módosítás során.  

 
58. ábra A terület településszerkezeti szerepe 
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II-6. FLÓRAPARK 1.- TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 

Fótliget területétől délre és a gázvezeték védőtávolsága között településközponti vegyes terület tervezett. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

0210/1 külterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 140 914 

Összesen    140 914 

 

 

A településközponti vegyes terület fejlesztést 

Fótliget közvetlenül szomszédos területrészén 

tervezett.  

59. ábra A telerület lehatárolása légifotón.  

  

60. ábra Flórapark 1. a BATrT térségi övezeti besorolásán 61. ábra Flórapark 1. Fót Településszerkezeti Tervén 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 140914 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 
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62. ábra Erdőtervezett erdőterületek 63. ábra Flórapark 1. melletti védett területek 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület.  

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területekkel, ökológiai hálózat területeivel. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A telek területe szántó, részben 4-

es, illetve 6-os minőségi osztályú. 

64. Flórapark 1. földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágai   

 

II-7. FLÓRAPARK 2.- TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET  

Az újonnan kijelölésre kerülő közparktól délre, az Alagi út mentén intézményi és településközponti területek 

kijelölése tervezett. A településközponti területen piaci igényekhez mérten kereskedelmi és szolgáltató 

funkciók, valamint korlátozott mértékben lakások kapnak helyet. 

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

0210/1 külterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 29 400 

Összesen    29 400 
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A településközponti vegyes terület fejlesztés az Alagi 

út – Fóti út kereszteződéséhez közeli területrészen 

tervezett.  

 

65. ábra A terület légifotón.  

  

66. ábra Flórapark 2.- a BATrT térségi övezeti besorolásán 67. ábra Flórapark 2. – Fót Településszerkezeti Terve 2019.  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 29 400 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

  

68. ábra Erdőtervezett erdőterületek 69. ábra Flórapark 2.- védett területek a környezetében 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület.  

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területekkel, ökológiai hálózat területeivel. 
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A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A telek területe szántó, részben 4-

es minőségi osztályú. 

70. Az Flórapark 2. földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágai és azok 
elhelyezkedése 

 

II-8. FLÓRAPARK 3.- INTÉZMÉNYTERÜLET 

Az újonnan kijelölésre kerülő közparktól délre, az Alagi út mentén intézményi és városközponti területek 

kijelölése tervezett. Az intézményi területen lehetőség nyílik az új lakóterület kiszolgálását biztosító 

alapintézményi funkciók elhelyezésére.  

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

0210/1 külterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 9 800 

Összesen    9 800 

 

 

A településközponti vegyes terület fejlesztés az Alagi 

út mentén tervezett. 

 

71. Az Flórapark 3. lehatárolása légifotón  

  

72. ábra Flórapark 3.- a BATrT térségi övezeti besorolásán 73. ábra Flórapark 3. – Fót Településszerkezeti Terve 2019.  
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Az átsorolni kívánt terület mértéke 9 800 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

 

  

74. ábra Erdőtervezett erdőterületek 75. ábra Flórapark 3.- védett területek a környezetében 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület.  

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területekkel, ökológiai hálózat területeivel. 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A telek területe szántó, részben 4-

es minőségi osztályú. 

76. Az Flórapark 3.- földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágai és azok 
elhelyezkedése 

 

 

II-9. FLÓRAPARK 4.- ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET  

Az Alagi úttól keletre fekvő területen, a 0216/7 hrsz-ú ingatlanon a térségben már jelen lévő raktározási és 

logisztikai funkció bővítése tervezett.  

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

0216/7 külterület nem közterület földrészlet Gazdasági társaságok területe 125 600 

Összesen    125 600 
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Az általános gazdasági terület fejlesztése az Alagi út 

déli oldalán tervezett.  

77. ábra Az Flórapark 4. lehatárolása légifotón  

  

78. ábra Flórapark 4. a BATrT térségi övezeti besorolásán 79. ábra Flórapark 4. Fót Településszerkezeti Tervén  

Az átsorolni kívánt terület mértéke 125 600 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

  

80. ábra Erdőtervezett erdőterületek 81. ábra Flórapark 4. melletti védett területek 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. Az East Gate gazdasági területétől 

nyilvántartott erdő választja el. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területekkel, ökológiai hálózat területeivel. 
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A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A telek területe szántó 5-ös 

minőségi osztályú. 

82. Flórapark 4. földhivatali alaptérkép szerinti művelési ága  

 

II-10. ALAGI TEMETŐ MELLETTI TERÜLETEK TERÜLETE (0279/90 ÉS 0279/124 HRSZ-Ú TELKEK TERÜLETÉN) 

Alagi temető melletti terület gazdasági területté fejlesztését a terület kedvező közlekedési kapcsolatai mellett a 

város egyik több éve közparknak kijelölt, jelenleg építőanyag kereskedés által elfoglalt terület áttelepítése is 

indokolja. Jelenleg a tulajdonviszonyok és a kialakult, illetve kialakítható telekméretek miatt sem a Déli 

Iparterületen, sem a Nyugati Iparterületen nem található megfelelő terület annak lakóterületi környezetből 

történő kihelyezésükre. 

A területre készült telepítési tanulmányterv alapján Fót támogatta a területen kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület kialakítását. A terület elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai és a kialakítható telkek méretei 

jó lehetőséget teremtenek a fóti kisvállalkozóknak, hogy megfelelő helyen folytassák vagy kezdjék meg 

gazdasági tevékenységüket.  

Bevonni kívánt telkek és területük (dőlt betűkkel jelölve a részben érintett telkek és érintett területük): 

HRSZ FEKVÉS OBJEKTUM TULAJDON TERÜLET 

m2 

0279/90 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 47 197 

0279/124 külterület nem közterület földrészlet Természetes személyek területe 21 335 

Összesen    68 532 

 

 

A terület a kisalagi temető mellett, a Hajcsár útról 

megközelíthető területen található, közel az M2 

autópályához és csomópontjához. 

A terület beépítetlen. 
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83. ábra Alagi temető melletti terület lehatárolás légifotón  

  

84. ábra Alagi temető melletti területek a BATrT térségi 
övezeti besorolásán 

85. ábra Alagi temető melletti területek Fót Település-
szerkezeti Tervén  

 

Az átsorolni kívánt terület mértéke 68532 m2 

területfelhasználása a hatályos TSZT-ben általános mezőgazdasági terület 

jelenlegi besorolása a BATrT Szerkezeti tervén mezőgazdasági térség 

 

  

86. ábra Erdőtervezett erdőterületek 87. ábra Alagi temető melletti területek és védett területek 

A területen nincs erdőtervi adattárban szereplő erdőtervezett erdőterület. 

A terület nem érintett természetvédelmi érdekű területek által. A terület nem érintett Natura 2000 területek 

által. 

 

 

A 2021. évi adatszolgáltatás 

tartalmazza az egyes telkek 

művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

A terület szántó művelési ágú, 

minőségi osztálya 7. 

88. Alagi temető melletti területek földhivatali alaptérkép szerinti művelési 
ága 
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FÓT VÁROS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA TERÜLETCSERÉVEL ÉRINTETT TERÜLETEK 

FÜGGVÉNYÉBEN 

 

SO
R

SZ
Á

M
 

TERÜLET 

MEGNEVEZÉSE 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS EGYSÉG 

VÁLTOZÁS 

HATÁLYOS TERVEZETT 
TERÜLET 

Lke Vt Vi Gksz Gáp Eg Má Mk 

ha         

I-1 Öreghegy Lke  Mk 97,67 -97,67       +97,67 

I-2 0257/2 HRSZ Gáp Má 3,62     -3,62  +3,62  

II-1 Keszihegy I. Má Lke 14,02 +14,02      -14,02  

II-2 Keszihegy II. Má  Lke 5,54 +5,54      -5,54  

II-3 
Kurjancs alatti 
terület 

Má  Lke 1,44 +1,44      -1,44  

II-4 
Királydomb  
(3965/6, /7, /8, /9) 

Eg Vt 1,67  +1,67    -1,67   

II-5 05-ös tábla Má  Gksz 40,98    +40,98   -40,98  

II-6 Flórapark 1.- Vt Má  Vt 14,09  +14,09     -14,09  

II-7 Flórapark 2. -Vt Má  Vt 2,94  +2,94     -2,94  

II-8 Flórapark 3. -Vi Má  Vi 0,98   +0,98    -0,98  

II-9 Flórapark 4 -Gáp Má  Gáp 12,56     +12,56  -12,56  

II-10 
Alagi temető 
melletti területek 

Má Gksz 6,85    +6,85   -6,85  

 Összesen   
 

-76,67 +18,7 +0,98 +47,83 +8,94 -1,67 -95,78 +97,67 
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TERÜLETRENDEZÉSI SZEMPONTÚ ELEMZÉS 

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYBEN KÉRELMEZETT TÉRSÉGI 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK HATÁSA BATRT-BEN ELÉRNI KÍVÁNT TERÜLETRENDEZÉSI 

CÉLOKKAL, A TERÜLETFEJLESZTÉS CÉLJAI ELÉRÉSÉNEK TÉRBELI-FIZIKAI RENDJÉRE 

A 2019. évi CXXIX. törvény MATrT és BATrT célkitűzései az alábbiak voltak (forrás: Egyeztetési anyag, Pestterv 

2017): 

1. Az OTrT fő céljai a 2003. évi elfogadás óta csak annyiban változnak, hogy az értékek védelme mellett 

hangsúlyosan megjelenik a fejlesztések támogatása és a bürokráciacsökkentés. Ezen kívül a rendszer 

alapvetően bevált, annak csak kisebb módosításai indokoltak. Az OTrT fő céljait a jelenlegi 

felülvizsgálat is megtartotta, a javasolt módosítások a célokat erősítik az alábbiak szerint: 

a. Országos és ágazati érdekek koordinálása, terület- és településrendezési érdekek képviselete 

a térségi szerkezeti terv módosítása során mennyiségében és minőségében is megfelelő 

területkínálat biztosítása a gazdaság, továbbá a valós társadalmi igényeknek megfelelő 

lakóterületek, közösségi szolgáltatások, a rekreáció számára 

b. Hagyományos tájhasználat megőrzése 

c. Távlati infrastruktúra-hálózatok rögzítése, az ország infrastrukturális nemzetközi 

kapcsolatainak kijelölése, fejlesztések távlati helybiztosítása, Budapest centrikusság oldása 

d. Erdők védelme, távlati erdősültségi cél biztosítása 

e. A természetes és természetközeli területek és kapcsolataik megőrzése 

f. A kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók védelme 

g. Tájképvédelem 

h. Világörökségi és várományos területek védelme 

i. Vízfelületek, felszíni és felszín alatti vizek védelme 

j. Az emberi és természeti javak vízkárok elleni védelme 

k. A települések terjeszkedésének visszaszorítása, törekedés kompakt települések kialakítására 

l. A szőlő és gyümölcs termőhelyek védelme 

m.  

2. A BATrT törvény fentiekben ismertetett céljai megvalósítása során a legfontosabb tervezési 

szempontok az alábbiak voltak: 

a. A beépítésre szánt terület kiterjedésének korlátozása 

- A takarékos és koordinált területfelhasználásra való törekvés érdekében a BATrT 

módosítása fenntartja a hatályos törvény területcserére vonatkozó lehetőségét, amely 

lehetőséget ad azon – korábban települési térségként kijelölt – területek 

visszaminősítésére mezőgazdasági térségbe, amelyeket a törvény hatálybalépése óta a 

települések nem vettek igénybe településszerkezeti terveik módosítása során. Ennek 

cserébe új beépítésre szánt területek kijelölésére van lehetőség. 

- A területfelhasználási kategóriák rendszere - a sajátosságok érvényesítése érdekében- 

kiegészül a jellemzően kertgazdasági funkciójú, kertes mezőgazdasági térséggel. A kertes 

mezőgazdasági térség meghatározása a korábbi zártkertként (településszerkezeti 

tervekben kertgazdasági területként) lehatárolt területek továbbtervezésének 

meghatározásához szükséges. A módosítás eredményeként ugyan a településeknek – a 

települési térségük 1%-ának mértékéig - lehetőségük nyílik e területek egy részének 

lakó-, üdülő, illetve vegyes területfelhasználású területbe sorolására, de ezt a 

területfelhasználási kategória szabályozása szigorú feltételekhez köti (közművek 

elhelyezését és a megközelítést biztosító közterületek, településrendezési szerződés stb.) 

b. A beépítettség korlátozása, kompakt települések 

c. Zöldfelületek megőrzése, környezetvédelem 

- Települési térségben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve a vegyes terület 

növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 

zöldterületet kell kijelölni. 
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A célok elérése érdekében 

1. A települések fejlesztéshez indokoltan szükséges területek biztosítása mellett az új fejlesztési területek 

kijelölése során a természetvédelemből, illetve az OTrT-ben meghatározott korlátozásokból adódó 

korlátozásokat egyértelműen érvényesíteni kell. 

2. Kiemelt cél a fejlesztések területi koncentrációja az urbanizált területekre, a fővároson kívül főként az 

övezet alközpontjaira, illetve a kötöttpályás tömegközlekedéssel megközelíthető területrészekre, a 

fejlesztési csomópontokra, a természeti területek beépítetlenül hagyásával. A szabályozás 

módosításával és finomításával csökkenteni kell az új területek igénybevételének dinamizmusát. 

Kiemelt feladat a területtakarékosságra, illetve a korábban már igénybe vett (de alulhasznosított) 

területek felhasználására ösztönző szabályozás kialakítása. 

3. Elő kell segíteni a szabad területek megfelelő hasznosítását a legjobb minőségű mezőgazdasági 

területeken kívül eső területeken a rekreációs funkció erősítését a „Zöldövezet” filozófiája szerint (a 

táj- és természetvédelem érdekeivel összehangolva). 

4. Elsősorban a térszerkezeti összefüggések, valamint a termőhelyi adottságok figyelembevételével 

alkalmas területeken kell törekedni új erdőterületek kijelölésére. 

5. Kiemelt cél a térszerkezet fejlesztéséhez szükséges térségi infrastruktúrahálózat (területigényes) 

elemeinek rögzítése, a hálózatok kiegészítése (illetve azok nyomvonalának, területigényének 

pontosítása az időközben elkészült tervek figyelembevételével). 

 

Jelen eljárásban kérelmezett térségi területfelhasználások figyelembevételi lehetősége jellemzően a MATrT és 

BATrT célkitűzéseinek megvalósítását nem gátolják, és nem lehetetleníti el azokat. 

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYBEN KÉRELMEZETT TÉRSÉGI 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK HATÁSA BATRT SZERKEZETI TERVÉBEN ELÉRNI KÍVÁNT 

TERÜLETRENDEZÉSI CÉLOKRA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEKRE  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló 2005. évi LXIV. törvény tartalmazza a 

kiemelt 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. 

 

Az előzőekben részletesen ismertettük, hogy a területcsere és települési térség kivételes kijelölése eljárásba 

vont területek a hatályos BATrT-ben milyen térségi területfelhasználási kategóriába tartoznak, illetve, hogy a 

kérelemben milyen térségi területfelhasználási kategóriaként való figyelembe vehetőségük szerepel. 

A területcsere és települési térség kivételes kijelölése eljárásba vont területek elhelyezkedését BATRT 

Szerkezeti tervének Fót közigazgatási területére vonatkozó kivonatát a térségi területfelhasználási kérelem 

melléklete mutatja be. 

 

A kérelem I. csoportjába tartozó területek esetében a kérelem arra irányul, hogy mezőgazdasági térség 

besorolásba kerüljenek. 

A kérelem II. csoportjába tartozó területek esetében a kérelem arra irányul, hogy települési térség besorolásba 

kerüljenek. 

E területek kapcsolódnak már beépítésre szánt területekhez, nem eredményeznek „szigetszerűen megjelenő” 

települési térséget.  

A területek közül a II-5 és a II-10 jelű területek a közigazgatási határtól 200m-nél közelebb helyezkednek el, e 

területeken települési térség kivételes kijelölésére is irányul a kérelem.  
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A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYBEN KÉRELMEZETT TÉRSÉGI 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK HATÁSA TÉRSÉGI ÖVEZETEK RÉVÉN ELÉRNI KÍVÁNT 

TERÜLETRENDEZÉSI CÉLOKRA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEKRE  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló 2005. évi LXIV. törvény tartalmazza a 

kiemelt 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. 

 

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk, hogy az OTrT országos övezetei és BATrT kiemelt térségi övezetei közül, 

melyek érintik Fót közigazgatási területét (kék alászínezés), illetve a Fót közigazgatási területét érintő övezetek 

közül melyek érintik az összhang igazolásba bevont területeket  

AZ OTRT ORSZÁGOS ÖVEZETEI ÉS AZ ÖSSZHANG IGAZOLÁSBA BEVONT TERÜLETEK ÉRINTETTSÉGE 

 

 

 

  

89. Kivonat az OTRT Szerkezeti Tervéből, és a szerkezeti terv jelkulcsából Fótra vonatkozóan 
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ORSZÁGOS ÉS KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

MAGTERÜLETÉNEK, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÉS 

PUFFER TERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét érinti. 

A módosítással 

érintett területek közül 

az I-1 területet érinti. 

3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 

ÖVEZETE 

 

 

Fót területét nem 

érinti. 

3/3. ERDŐK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét érinti. 

A módosítással 

érintett területeket 

nem érinti. 

3/4 . VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI 

VÁROMÁNYOS TERÜLETEK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét nem 

érinti. 

3/5 HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET 

ÖVEZETE ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 

 

 

 

Fót területét nem 

érinti. 
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BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ SZERKEZETI TERVE 2018 

  

 

 

90. A BATT részlete és jelmagyarázata 
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9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapította meg az Országos Övezeti Terv részét képező országos övezeteket és 

a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét képező kiemelt térségi övezeteket. 

Országos övezetek   

jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

erdőtelepítésre javasolt terület 

övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

tájképvédelmi terület övezete 

 

Fót területét érinti. 

A módosítással érintett 

területek közül I-1. területet 

érinti. 
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vízminőség-védelmi terület 

övezete 

 

Fót területét érinti. 

A módosítással érintett 

területek közül az I-1, I-2, II-6, 

II-7, II-8 jelű területeket 

érinti. 

A településrendezési 

eszközök készítése során ki 

kell jelölni a vízvédelemmel 

érintett területeket, amely 

területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési 

szabályzatban kell 

megállapítani. 

nagyvízi meder övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

VTT-tározók övezete 

 

Fót területét nem érinti. 
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Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a módosítással érintett 

területek egy részét a tájképvédelem és a vízminőség-védelmi terület övezete érinti. 

 

Tájképvédelmi terület övezetére a 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet alábbi előírásai vonatkoznak: 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 

térségi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési 

eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 

határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

 (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 

területre a tájképi egység, a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 

biztosítása érdekében – a településkép védelméről 

szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 

– meg kell határozni 

 a) a településrendezési eszközökben a 

területfelhasználás és az építés helyi rendjének 

egyedi szabályait, 

 b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi 

rendelet) a településképi követelményeket. 

 (3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

 (4) A tájképvédelmi terület övezetében a 

közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 

tájképi egység megőrzését és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 

műszaki megoldások alkalmazásával kell 

megvalósítani. 
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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. 

Kiemelt térségi övezetek   

ásványi nyersanyagvagyon 

övezete 

 

Fót területét érinti. 

A településrendezési 

eszközök készítése az ásványi 

nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési 

eszközökben kell lehatárolni. 

rendszeresen belvízjárta terület 

övezete 

 

Fót területét nem érinti. 
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földtani veszélyforrás terület 

övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

 

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

Pest megye területrendezési tervét a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete állapította meg 

Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei az alábbiak: 

a) innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.13.1. 

melléklet) 

b) logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet) 

c) turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.3. melléklet) 

d) kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 

e) klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. melléklet).  

Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül a települést a teljes közigazgatási területi lehatárolású 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete érinti. 

  

3.13.2. logisztikai fejlesztés támogatott célterületének övezete  

 

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 %-kal lehet magasabb, a legkisebb 

zöldfelületi arány pedig 5 %-kal alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú mellékletében meghatározott, a 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték. 
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A TELEPÜLÉSTERVEZÉS SORÁN FIGYELEMBE VEHETŐ TERÜLETI MÉRLEG ALAKULÁSA A 

TERÜLETCSERE ELJÁRÁST KÖVETŐEN 

A területcsere területrendezési hatósági eljárásba bevonni kívánt területek megosztásának kimutatása az egyes 

térségi területfelhasználási kategóriák területének érintettsége alapján: 

 

SO
R

SZ
Á

M
 

TERÜLET MEGNEVEZÉSE 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

VÁLTOZÁS 

TELEPÜLÉSI TÉRSÉG MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 

m2 ha m2 ha 

I-1 Öreghegy Lke ➔ Mk - 976 725,00 -97,67 +976 725,00 +97,67 

I-2 0257/2 HRSZ Gáp ➔ Má - 36 245,00 -3,62 +36 245,00 +3,62 

II-1 Keszihegy I. Má ➔Lke +140 210,00 14,02 -140 210,00 -14,02 

II-2 Keszihegy II. Má ➔Lke +55 425,00 5,54 -55 425,00 -5,54 

II-3 Kurjancs alatti terület Má ➔Lke +14 374,00 1,44 -14 374,00 -1,44 

II-4 
Királydomb  
(3965/6, /7, /8, /9) 

Eg ➔ Vt +16 695,00 1,67 -16 695,00 -1,67 

II-5 05-ös tábla Má ➔ Gksz +409 786,00 40,98 -409 786,00 -40,98 

II-6 
Flórapark 1. – településközponti 
vegyes terület 

Má ➔Vt +140 914,00 14,09 -140 914,00 -14,09 

II-7 
Flórapark 2. - településközponti 
vegyes terület 

Má ➔ Vt +29 400,00 2,94 -29 400,00 -2,94 

II-8 Flórapark 3. -Intézményterület Má ➔ Vi +9 800,00 0,98 -9 800,00 -0,98 

II-9 Flórapark 4. - gazdasági terület Má ➔ Gáp +125 600,00 12,56 -125 600,00 -12,56 

II-10 Alagi temető melletti területek Má➔ Gksz 68 532,00 6,85 -68 532,00 -6,85 

 Összesen  -2 234,00 -0,22 2 234,00 0,22 

Fót települési térségének a területe a területcsere során 2.234 m2-rel csökken, a mezőgazdasági térségbe sorolt 

területe 2.224 m2-rel növekszik. 
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A KÉRT VÁLTOZTATÁSOK HATÁSA FÓT ÉS A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK RENDEZÉSÉRE, 

TÉRBELI FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEIRE 

A kérelem kedvező elbírálása esetén Fót Településfejlesztési koncepciójában elhatározott település-fejlesztési 

célkitűzések, valamint a Településszerkezeti tervében elhatározott területfelhasználások a BATrT Szerkezeti 

tervével összhangban megvalósíthatók lesznek.  

Jelen kérelemben az egyes területek vonatkozásában szereplő térségi területfelhasználási engedélykérelem, 

annak helyhez kötöttsége és meglévő területhasználata, illetve a meglévő és tervezett funkciók fejlesztése a 

szomszédos települések településszerkezetére, környezeti adottságaira nincsenek különösebb hatással, mivel 

azokat az autópálya területe elválasztja Fót területétől. Az M2, M3 és M0 autópályák csomópontjai kiépültek 

Fót területén. A tervezett  és meglévő útvonalak, azok tervezett csomóponti fejlesztéseivel, valamint a 71-es 

vasútvonal tervezett fejlesztése a szükséges parkoló kapacitások kiépítésével együtt, továbbá a tervezett 

kerékpáros infrastruktúra a várható többlet forgalmak elvezetésére együttesen alkalmasak lesznek. 

 

AZ ELJÁRÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZHANGJA A MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYI 

KÖRNYEZETTEL 

A területcsere keretében, az I. csoportba tartozó területek mezőgazdasági térségként való figyelembe vétele a 

BATrT-ban, a terület- és településrendezéstől független ágazati, magasabb szintű jogszabályi környezettel 

összhangban van. 

A területcsere keretében, az II. csoportba tartozó területek települési térségként való figyelembe vétele a 

BATrT-ban, a terület- és településrendezéstől független ágazati, magasabb szintű jogszabályi környezettel 

összhangban van.  

A településrendezési eszközök készítése a vonatkozó térségi területfelhasználási engedélynek és a magasabb 

szintű jogszabályok követelményeinek megfelelően történhet. 
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KÖRNYEZETI ÉS KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTÚ ELEMZÉS 

A területi hatásvizsgálatot szükségessé tevő tervezett településrendezési tervi változtatások, illetve 

területfejlesztési javaslatok (vagyis a hatásvizsgálat tárgyát képező területek) környezeti és környezet-

egészségügyi szempontú elemzése a következő fontosabb vizsgálati területekre terjed ki: levegő, talaj, 

hulladékgazdálkodás, termőföld, földtani veszély és ásványvagyon, felszíni és felszín alatti vizek, élővilág, erdő, 

tájszerkezet és épített környezet, kulturális örökség. 

LEVEGŐMINŐSÉG, ZAJTERHELÉS 

LEVEGŐMINŐSÉG  

Levegőminőség tekintetében Fót levegője megfelelő (3) minősítésű, amit alapvetően a relatíve magas szálló por 

koncentráció határoz meg. Ezen kívül a Nitrogén-oxidok és ózon koncentráció tekintetében bizonyul a levegő jó 

(2) minősítésűnek. A többi vizsgált légszennyező komponens (szén-monoxid, kén-dioxid, benzol) esetében a 

levegő kiváló minősítésű. A város jelentősebb légszennyező forrásoktól mentes. A levegőt a néhány ipari 

üzemen kívül a téli fűtésből adódó - egyre kisebb számú – lakossági kibocsátó és főleg a közlekedés szennyezi. A 

levegőminőség kedvező állapotát a terület jó átszellőzöttsége, a zöldfelületek magas aránya segíti elő. A magas 

szálló por koncentrációt elsősorban a terület és az egész térség fő talajképző kőzete (homok, lösz) okozza, ami a 

mezőgazdasági területekről származó jelentősebb szélerózió juttat a levegőbe. A szennyező finom por a 

levegőben hosszú ideig lebegő állapotban marad, és csak lassan ülepedik ki belőle. A porszennyezettség 

alakulása jól leköveti a szárazabb és csapadékosabb időszakok, valamint a mezőgazdasági kultúrák növekedési 

ütemét. A mezőgazdasági területek esetében a szélerózió és a porszennyezés csökkentésének kiváló eszköze a 

mezővédő erdősávok telepítése, mely egyszerre biztosítja a talaj lassabb kiszáradását az által, hogy csökkenti a 

talaj közeli szélsebességet, a szélsebesség csökkentésével a növényzet párologtatását is helyben tartja így a 

mezőgazdasági hozamok is jobban nőnek, mint amit az erdősávok által elfoglalt területek miatti termőterület 

kiesés okoz. A Fót határában még több felé megfigyelhetők a mezővédő erdősávok és fasorok maradványai, de 

az utóbbi évtizedekben ezek felújítására, pótlására már nem került sor. A közlekedés levegőszennyező hatása 

csak a legforgalmasabb útszakaszokon számottevő. Ezen jelentős forgalmú útszakaszok az alábbiak (felsorolás a 

forgalom mértéke szerinti sorban): M3-as autópálya, M0 autópálya, M2 autóút, Károlyi István utca (Régi fóti 

út), Kossuth Lajos utca, Dózsa György u- Szabó Dezső u., Móricz Zsigmond u.- Németh Kálmán u., Keleti Márton 

u. – Győrffy István u., Vörösmarty Mihály utca. A légszennyező anyagok feldúsulása a forgalmi dugók 

következtében leginkább a Kossuth Lajos u. városközponti szakaszán, illetve annak a Dózsa György úttal és 

Győrffy István utcával alkotott csomópontjának térségében fordul elő. 

KÖRNYEZETI ZAJ  

Környezeti zaj tekintetében legjelentősebb forrás a közúti közlekedés. A közlekedési eredetű zajterhelés a 

legforgalmasabb útszakaszok mentén számottevő. Jelentős forgalmú útszakaszok az alábbiak (felsorolás a 

forgalom mértéke szerinti sorban): M3-as autópálya, M0 autópálya, M2 autóút, Károlyi István utca (Régi fóti 

út), Kossuth Lajos utca, Dózsa György u.- Szabó Dezső u., Móricz Zsigmond u.- Németh Kálmán u., Keleti Márton 

u. – Győrffy István u., Vörösmarty Mihály utca. A felsorolt utak, útszakaszok esetében az úthoz legközelebb 

lévő, védendő épületeket, határértéket meghaladó mértékű zajterhelés éri. A város ipari és gazdasági területei 

jellemzően a lakóterületektől izoláltan helyezkednek el. Gazdasági tevékenységet folytató területek csak a 

város D-i részén találhatók közvetlenül a lakott területekkel határosan. A város ipari üzemeinek többségénél 

alapvetően nincs jelentős kültéri zajterhelés, ez alól a nagyobb járműbontó telephelyek minősülnek kivételnek, 

de ezek esetében a jelentősebb zajterhelés időszakos és nem állandó jellegű. A városon áthalad a Budapest-

Vácrátót vasúti mellékvonal, ami a település belső részeit is érinti. A vasút-vonalon a teherszállítás igen 

minimális mértékű. A villamosított vasútvonalon meghatározó a személyszállítás forgalmából eredő zajterhelés. 

A vasúti zajterhelés a vasúti pálya közvetlen közelében 60 dB körül, míg éjjel 50 dB körül alakul. A vonatkozó 

jogszabály szerinti határérték nappal 65 dB, míg éjjel 55 dB, így a vasúti eredetű zajterhelés az előírt határérték 

alatt marad a település területén. 

Az II-5 és II-10 terület esetében a településrendezési eszközök készítésekor az M2 autópálya menti térségekben 

a környezeti zaj elleni védelem és a tervezett - kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználás - 

funkciónak megfelelő levegőminőség biztosításának szempontjait érvényre kell juttatni.  

A kérelem többi területe esetében a település levőminőségi- és zajhelyzete nem okoz érdemi változást a 

területek jelenlegi helyzetéhez képest.  
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TALAJ MINŐSÉGÉNEK VÉDELME, VÍZ- ÉS SZÉLERÓZIÓ, TERMŐFÖLD VÉDELME 

Az uralkodó talajtípus a barna erdőtalajokhoz tartozó barnaföld. Minimális területen fordul csak elő futóhomok 

és réti talaj. A talajképző kőzet glaciális és alluviális üledék, melynek fizikai félesége homok és - igen kis foltban - 

vályog. A talajértékszám barnaföldeknél 40-30 közötti. Ez a talaj nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, 

gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó típusú. A gyengén savanyú talajok jellemzők, de kis 

területen előfordulnak felszíntől karbonátos talajok is. A talajok többségének szerves-anyag tartalmára az 50-

100 tonna/hektár jellemző. Fóton egy-két kisebb területen 100-200 tonna/hektár szerves-anyag tartalmú 

talajok is előfordulnak. A település külterülete 2747 ha. Ennek 53%-a szántó. A szántóföldek minősége Fóton is 

gyenge. A mezőgazdasági földterületek aranykorona értéke átlag 15 AK, bár ez a minőség jobb, mint a 

szomszédos településeken. Mezőgazdasági területeinek megoszlását vizsgálva elmondható, hogy ma is a 

szántóföldi növénytermesztés a legjellemzőbb művelési ág. A többi művelési ág közül az erdők, a gyep (legelő) 

és a gyümölcsös aránya még számottevő.  

Fóton a talajdegradációs folyamatok közül elsősorban a szél és kisebb területen a víz okozta talajerózió jelent 

jelentős problémát, míg a biológiai degradáció (kedvezőtlen mikrobiológiai folyamtok, szervesanyag-készlet 

csökkenése), a talaj tápanyagforgalmának kedvezőtlen irányú megváltozása, a talaj pufferképességének 

csökkenése kevésbé jelentkezik.  

A mezőgazdasági területekre veszélyt jelent a fokozódó beépítés, az illegális hulladékok elhelyezése és 

mezőgazdasági területek talajidegen anyagokkal (pl. építkezési hulladékok) történő feltöltése. 

A kérelem 1. csoportjába tartozó területek közül Öreghegy kertes mezőgazdasági terület, a 0257/2 hrsz-ú telek 

beépítésre szánt általános gazdasági terület, jelenleg szántóföld.  

A kérelem 2. csoportjába tartozó területek termőföldek, amelyek egy része átlagosnál jobb minőségű 

termőföldterület.  

A vizsgált területek szél- és vízeróziónak nincsenek jobban kitéve, mint a település más területei. Jelen 

eljárásban kérelmezett térségi területfelhasználások figyelembevételi lehetősége a degradáció mértéket nem 

növelik sem a vizsgált, sem a szomszédos területeken. Már korábban is említésre került, hogy a 

településrendezési terv felülvizsgálata során több helyen véderdő és védőzöld sávok kialakítását tervezik, 

amelyek viszont számottevően hozzájárulhatnak a szél- és vízerózió csökkentéséhez. A kérelmek érdemben 

nem befolyásolják a talaj minőségének védelmet. Az 1. csoportba tartozó kérelmek kifejezetten segítik a 

termőföld védelmére vonatkozó elvárások teljesülését 

FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS ÉS ÁSVÁNYVAGYON 

A tágabb térségre az ásványi nyersanyag gazdálkodási szempontból a kavics- és homokbányászat előfordulása 

jellemző. Az összhang igazolásba vont területek nyilvántartott bányatelket, vagy kutatási engedéllyel 

rendelkező területet nem érintenek. Így a kérelem az ásványkincsek kitermelését nem korlátozza. 

Alábányászott területek és barlangok nem ismertek Fóton. 

Magyarország nem tartozik a magas szeizmicitású területek közé. 

Országos Felszínmozgás Kataszter a térségre vonatkoztatva, Fót térsége nem érintett. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérelem nem növeli a földtani veszélyek kialakulásának lehetőségét, 

nem befolyásolja ásványi nyersanyag kiaknázásának lehetőségét. Az emberi tevékenységből eredő veszélyek a 

jogszabályok betartásával, illetve a településrendezési eszközökbe beillesztett előírásokkal kezelhetők, 

megelőzhetők. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet szerint Fót „fokozottan érzékeny” besorolású terület, valamint a kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.  

A talajvíz kémiai jellege uralkodóan kalcium-magnézium-hidrokarbonátos. A keménység a települések 

közelében meghaladja a 25 nk° értéket, míg azoktól távolabb általában az alatt marad. Kedvezőtlen, hogy a 

szulfáttartalom is a települések alatt emelkedik 300 mg/l fölé. A talajvíz jellemzően magas nitrát tartalmú. A 

szennyeződés fő forrása az állattartás, műtrágyázás és a lakóterületeken évtizedeken keresztül alkalmazott 

szennyvízszikkasztás, ezáltal a szennyezettség igen jelentős a térségben. A felszín alatti víz minőségének 
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vizsgálatára leginkább a FÓT II. vízbázis környékére készültek 2000-2002 között majd 2009-ben. A Smaragd-GSH 

Kft által 2000-2002 között végzett általános vízkémiai vizsgálatok alapján a Fóttól délnyugatra eső, döntően 

mezőgazdasági jellegű területen az ammónia-, nitrát-, nitrit-, szulfát- és foszfáttartalom értéke volt magas. Csak 

nitrát fordul elő a 47/2005, (II.11.) Kormányrendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 

határértékeit (50mg/L) meghaladó mennyiségben. A Fóti II. vízbázis ÉK-i oldalán húzódó egykori gyümölcsös 

környékén a szulfáttartalom megemelkedését tapasztalták. 

A szulfát- és foszfáttartalom a II/5. és a II/8. termelőkutakban majdnem elérte a határértéket, emellett magas 

volt a termelőkutak nitrát- és kloridion-tartalma is, tehát a szennyezőanyag itt mezőgazdasági eredetű. A 

mezőgazdasági tevékenységből származó peszticid tartalom hat termelőkútban volt kimutatható, amiből 

háromban meghaladta a határértéket. A klorid szennyeződés az utak sózásából fakadt. A vizsgálatok ásványolaj 

szennyezést mutattak a Vörösmarty MGSZ területén, valamint a BM volt munkásőrbázisán (most lakópark).  

Az olajszármazékok (TPH-GC) vizsgálatából kiderült, hogy határérték (50 μg/L) feletti az összes ásványolaj (TPH) 

tartalom mindegyik kútban és nyomokban poliaromás szénhidrogén szennyezés (PAH) is előfordult, de ezek 

természetes eredetűek is lehetnek.  

Fót területén 3 vízbázis található: Fót I., Fót II., és Gyermekvárosi. Mindhárom vízbázis esetében magas a víz 

nitrát-tartalma, így a város vízellátását nem csak a helyi vízbázisokból látják el. A vízbázisokat a DMRV Zrt. 

üzemelteti. Az Üzemeltető szóbeli közlése szerint jelenleg csak a II/6-os kút üzemel, melynek további 

vízminőségi romlása a korábbi tapasztalatok alapján erősen feltételezhető. 

Felszíni vízfolyások közül kettő található a településen. A Mogyoródi-patak jellege a Fóti gyermekvárosig 

kifejezetten természetszerű állapotú. Ez a szakaszrész felsőszakasz jellegű, azaz inkább innen viszi el a 

hordalékot, mint itt lerakná. A Fóti gyermekváros területén a park építésekor a patak szabályozásra került, 

részben az itt található tavak kialakításához is felhasználták a patak vizét.  

Mesterséges meder kialakítás miatt itt természetes jellege már nem maradt fenn. A Gyermekvárostól az alagi 

vasúti megállóhelyig szintén rendezett a medre, de itt természetes környezetben ex lege védett és helyi 

védettségű lápterületek, felhagyott tőzegbánya területek mellett halad. Ez a patakrész kifejezetten alsószakasz 

jellegű. A városi szakasza tehát már nem tekinthető természetes állapotúnak. Ezen a részen a meder rendezése 

bizonyosan szükséges. Elsősorban mérnökbiológiai módszerekkel történő mederstabilizálás lenne szükséges, 

ami a nem kívánatos medermozgásokat megakadályozná, ugyanakkor a patak környezetében is természetközeli 

élőhelyet biztosítva fokozná a patak öntisztuló képességét. A település másik felszíni vízfolyása a Csömöri-

patak. Ez a patak Csömör területén ered és Káposztásmegyeren a Mogyoródi-patakba torkollik. Hossza 14 km, 

vízgyűjtő területe 34 km². A vízrendszerének a tagja. A város területére eső szakasza kiépített mederrel 

rendelkezik. A meder rendezésére az elmúlt években került sor az M0-M3 csomópont közelében. A 

csomóponttól K-re eső szakasza, közel természetes állapotúnak nevezhető. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel 

összhangban –Fót a „fokozottan érzékeny” területi kategóriába tartozik, valamint ezen belül „kiemelten 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület”. 

A hatásvizsgálat tárgyát képező 1. csoportba tartozó területek esetében területek kertes mezőgazdasági 

területfelhasználási egységbe és általános mezőgazdasági területfelhasználási egységbe való visszasorolása 

nem veszélyezteti a vizek minőségét. 

ÉLŐVILÁG, VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK, ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATOK 

A terület potenciális vegetációjának, a nyílt homokpuszta-gyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki 

tölgyeseknek és nyáras-borókások, melyek alig maradtak fenn pl.: Somlyó-hegy. A potenciális erdők helyett a 

nem védett területeken zömmel akác- és fenyőerdők vannak. A város erdőborítottsága így az országos átlag 

(12%) alatti, csak 8%-os. A mélyebb térszínek növényzetének – zsombékosok, rétlápok, kékperjés rétek, 

mocsárrétek, fűzlápok, nádas mocsarak – is csak hírmondója maradt, ebből üdítő kivétel a város területén a 

Mogyoródi-patak melletti lápos terület, mely az ex lege védett lápterületek között is nyilvántartanak. 

A környék állatvilága is igen gazdag, ami a térség nagy kiterjedésű erdőségeknek is köszönhető. A térség régóta 

királyi majd állami vadászterület volt, így a nagyvadakban (őz szarvas, vaddisznó stb.) igen gazdag, jelentősen 

túltartott az állományuk. A vízfolyások mellett a védett vidra is előfordul, ugyanakkor ilyen területeken számos 
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kétéltű és hüllő is gyakori. A térségben költő madárfajok számát 100 körülire becsülik, melyek között védettek 

is nagy számban fordulnak elő. 

A hatásvizsgálat tárgyát képező területeken védett természeti terület és Natura 2000 terület nem található. Az 

országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója a Keszi-hegy fejlesztési területet érinti, valamint a Mogyoródi-

patak melletti fejlesztési területtel és a fóti kastély melletti sportterület fejlesztési területével szomszédos.  

Elmondható, hogy I. és II. csoportba tartozó kérelmek nem korlátozzák az érintett ökológiai hálózat elemeinek 

védelmét, amely a településrendezési eszközökben is biztosítható. Az ökológiai hálózat területére a meglévőnél 

nagyobb terhelést a továbbiakban sem jelentenek. 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TÁJSZERKEZET, ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A város a Pesti-hordalékkúp-síkság kistáj területén található. A kistáj felszínének alapját az Ős-Duna vastag 

homokból és kavicsból álló hordalékkúpja képezi. A terepszint lépcsőzetesen kelet felé, a magasabb teraszok 

felé emelkedik. A város és környékére a felső-pliocén korú cementált homok, illetve a felső pleisztocén kori 

szélhordta homok alapkőzet jellemző, helyenként kisebb-nagyobb löszlerakódásokkal. A lerakódás folyamán 

keletkezett hatalmas homokrétegeket jelenleg is bányásszák. A dombokon, domboldalakon barna és 

rozsdabarna erdőtalajok, a vízfolyások közelében öntés- és láptalajok fordulnak elő. A domboldalakon 

helyenként jelentős károkat okoz a felszíni talajrétegekben az erózió. A réti talajok a növénytermesztés 

elsődleges területei. 

A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. A napsütéses órák száma évente kevéssel 2000 óra alatti. Az évi 

középhőmérséklet 10-10,2 C. Az évi csapadékmennyiség 580-600 mm. Leggyakoribb szélirány az Észak-nyugati, 

melynek átlagos sebessége 2,5-3 m/s. 

A terület legjelentősebb vízfolyása a Mogyoródi-patak, illetve a 14 km hosszú Csömöri-patak, amely a 

Mogyoródi-patakba a településen kívül betorkollva már együtt érik el a Dunát. A Mogyoródi-patak mentén 

mesterségesen kialakított tavak (Károlyi-kertben) és természetes lápos területek is vannak, amik jól mutatják a 

talajvíz közelségét. A talajvizek mozgása alapvetően keleti irányú, a Duna felé történő áramlás jellemző. 

Az érintett csereterületek települési térség területfelhasználási kategóriaként való figyelembevételi lehetőség 

nem változtatja meg a táj jellegét.  

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A hulladékgazdálkodási, környezet- és egészségvédelmi szempontok megkövetelik a települési szilárd és 

folyékony hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását. A tervezéssel, cserével érintett területeken 

jelenleg nem történik hulladék elhelyezés sem engedélyezett, sem illegális módon. A II-9 kérelem az építőanyag 

kereskedelmi telep esetében éppen annak legalizálására irányul, ez kedvezően befolyásolja az esetleges illegális 

tevékenységek felszámolását. A hulladékok kezelése csak a vonatkozó országos szintű és a helyi jogszabályok 

betartása mellett végezhető. 

A kérelem hulladékgazdálkodási szempontból sem ütközik akadályba. 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA 

A Pesti hordalékkúp-síkságon fekvő, patakkal kettészelt, összenőtt és különálló mozaikokból álló város 

településképének és utcaképeinek alapvonásait a változatos – északon és keleten „hegyes”, máshol lapályos és 

sík – morfológia, a beépített területek „zöldbeágyazottsága”, a történeti mag területét kivéve a hosszú és 

egyenes utcákból álló szabályos utcaszerkezet, az ugyancsak szabályos telekszerkezet és a laza szövetű, 

alapvetően falusias-kertvárosias jellegű, döntően fésűs és szabadonálló, helyenként ikres beépítési mód 

határozzák meg. A településközponttól távol fekvő, különálló mozaikok, a mediterrán hangulatot árasztó 

Fótliget lakópark, az épülőfélben lévő, modern, funkcionalista, dobozépületekből álló Déli Vállalkozási Terület, 

illetőleg az M3-as autópálya DK-i oldalán fekvő, átalakulóban lévő, építészetileg rendetlen Sikátorpuszta – 

egykoron majorsági központ – tulajdonképpen leválnak a városról, annak településképében nem jelennek meg.  

A kastélytól és a templomoktól eltekintve a különféle építészeti stílusok nem hagytak maradandó nyomot a 

település arculatán, építészetileg karakteres településképről Fót esetében nem beszélhetünk.  

A Régi Fót városrész településképének és utcaképeinek az egykori paraszti életformára jellemző, szétszórtan 

még fennmaradt, oromzatos utcai homlokzattal rendelkező, nyeregtetővel fedett, K-i vagy D-i oldalán tornácos, 

egyszerű építészeti kialakítású lakóépületek, a kisvárosias jellegű, félig zártsoros, néhol pedig zártsoros 

beépítésű, eklektikus stílusú lakóházak és közintézménynek otthont adó épületek, valamint a Vörösmarty tér É-

i oldalán, egy magaslaton emelkedő és messzire ellátszó, romantikus stílusú, monumentális tömegű, kéttornyos 

kegyúri templom, a reformátusok templomának fák fölé magasodó tornya a kastélypark K-i oldalán és a Petőfi 

Sándor utca és Szeberényi utca sarkán álló, eklektikus stílusú evangélikus templom a legmeghatározóbb 

építészeti elemei.  

A településközpontból D felé lenyúló tájképi kert ÉK-i szegletében elhelyezkedő földesúri rezidenciális központ 

csak a kertből és csak bizonyos nézőpontokból, elsősorban D felől tárul fel a szemlélő számára, az épület a 

településképben, illetve az utcaképekben nem érvényesül.  

TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG 

A középkori eredetű, regionális jelentőségű utak metszéspontja környezetében kialakult település szerkezetét 

összenőtt és különálló mozaikos struktúra a jellemzi. A 2004-ben városi rangot elnyert település ÉK-DNy-i 

hossztengelyű, szabálytalan „téglalap” alakú közigazgatási területét a morfológiához igazodó, K-i irányból, 

Mogyoród települése felől, a Somlyó-hegy és az István-hegy (Szt. István hegy) közötti „völgyben” érkező és a 

nyugaton elterülő Tőzeg-tó („Sáros-rét) alatt DNy felé lehajló Mogyoródi-patak osztja két, nagyjából egyenlő 

részre.  

A település fő szerkezeti tengelyei az ÉNy-DK-i futásirányú, középkori eredetű Keleti Márton utca, Györffy 

István út, Kossuth Lajos utca, Vörösmarty utca útvonal, amely Fóton és Mogyoródon át Dunakeszi és Gödöllő 

között biztosít közúti összeköttetést, valamint az ugyancsak középkori eredetű, ÉK–DNy-i irányú Régi Fóti út, 

Károlyi István utca, Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Szabó Dezső utca útvonal, amely a történeti Pest 

városát – napjainkban a fővárost – Fóton keresztül összekapcsolta, illetve összekapcsolja a Hatvani- és Váci 

országutak közé ékelődött településekkel.  

Lényeges vonása ennek a szerkezetnek, hogy az ÉK–DNy-i irányú tengely – a Régi Fóti út, Károlyi István utca, 

Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Szabó Dezső utca útvonal – nem egyenesen, hanem megtörő 

nyomvonalon vezet át a településen: a DNy-i irányból érkező Károlyi István utca a Károlyi-kastély „telkének” ÉK-

i sarkánál ráfordul az ÉNy–DK-i tengelyre – a Kossuth Lajos utcára –, majd néhány száz méterrel odébb, ÉNy-ra, 

a Kossuth Lajos utcáról merőlegesen kiágazó Dózsa György utcában vezet tovább ÉK, Csomád, illetőleg 

Veresegyház felé.  

Fontos eleme Fót településszerkezetének a Fót vasútállomással és Fót-Újfalu, Fótfürdő vasúti megállóhelyekkel 

tagolt Budapest – Nyugati – Rákospalota – Újpest – Veresegyház – Vác vasútvonal városon átvezető pályája is, 

amely a település felső részén mára már beépített területeken halad. 

 

A város történeti magja, a Régi Fót tulajdonképpen két, pontosabban három mozaikból áll.  

• Az egyik mozaik a volt Károlyi-kastély és a hozzátartozó, D felé hosszan lenyúló, nagyméretű, 1838 

körül kialakított, eredetileg angol stílusú kert maradványa,  
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• a másik mozaik a Károlyi István által építtetett és Ybl Miklós által tervezett Szeplőtelenül Fogantatott 

Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 1855 felszentelt r. k templomot É-on, K-en és D-en karéjozó, 

halmaz jellegű, meglehetősen szabálytalan utcaszerkezetű, az É-i felén több íves nyomvonalú utcával, 

Y alakú útelágazásokkal és számos szerkezeti csomóponttal tagolt településrész,  

• a harmadik pedig a Kossuth Lajos utcáról induló Dózsa György út torkolatának tágabb környezete. 

E három mozaikból álló történeti magtól Ny-ra terül el Fót-újfalú. A Régi Fóttal, illetőleg Kisalaggal napjainkra 

már teljesen összeépült városrész megszületése elválaszthatatlan a Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác 

vasútvonal 1911-ben történt megnyitásától, illetőleg a Keleti Márton utca D-i oldalán felépített vasútállomás 

elhelyezkedésétől.  

 

Fót-Újfalutól ÉNy-ra fekszik Kisalag, melyet 1951-ben csatoltak Fóthoz. A mérnöki rendszerű, szabályos 

utcaszerkezettel rendelkező városrész, amelynek egyik fő tengelye, a Móricz Zsigmond utca, Németh Kálmán 

utca útvonal Dunakeszire vezet, hosszú időn át önálló életet élt és csak az elmúlt évtizedekben nőtt össze az É, 

illetve ÉNy felé terjeszkedő Régi Fóttal, illetve Fót-Újfaluval. Fót-Újfalu és Kisalag másik fő szerkezeti tengelye az 

DNy-ÉK-i tengelyállású Úttörő utca, Hargita utca útvonala.  

A Mogyoródi-patak fölött É-on fekvő városrész területhasználatát alapvetően a falusias, kertvárosias 

lakófunkció uralja. A volt Károly-kastély és a hozzá tartozó kert műemléki jelentősége révén különleges terület. 

A Kő-hegy D-i lejtőjén és a Somlyó-hegy D-i oldalán lakóterületté fejleszthető kiskert mezőgazdasági területek 

terülnek el.  

Településközponti vegyes terület található a helység történeti magjában, a volt Károlyi-kastély parkját É-on és 

K-en közvetlenül határoló részeken, és e központtól ÉK-re, közvetlenül a Ferenczy István utca fölött, a Dózsa 

György utca Móricz Zsigmond utcáig tartó szakaszának mindkét oldalán, valamint e két utca kereszteződésének 

Ny-i részén, továbbá Kisalag településrész „fő utcája”, a Németh Kálmán utca egy hosszabb szakaszának két 

oldalán. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkciójú területek a Németh Kálmán- és Móricz Zsigmond utcák 

mentén találhatók.  

A Vörösmarty utca K-i végén, az utca két oldalán, valamint Kisalagon, az Alagi utca és 2/A autópálya között 

különleges területbe sorolt temetők, míg a Somlyó-hegy Ny-i oldala alatti völgyben, a Nagy-tó körül és fölötte, 

É-on, kissé odébb, ugyancsak különleges területbe soroltan sport, rekreációs funkciójú területek fekszenek. Fót 

vasútállomásától ÉNy-ra, a Keleti Márton utca két oldalán kiterjedt ipari-gazdasági funkciójú területek terülnek 

el. A Mogyoródi-patak fölötti városrész felső, É-i, kisebbik fele erdőkkel tagolt mezőgazdasági terület, amelybe 

ÉNy-on bányaterület ékelődik. 

A település patak alatti felének fő szerkezeti gerince a főváros felől érkező Régi Fóti út, Károlyi István útvonal, 

amelyre napjainkban három önálló mozaik fűződik fel. A Régi Fóti útra támaszkodó mozaikokat a széleken 

kisebb erdőkkel tagolt mezőgazdasági funkciójú területek övezik. 

A Régi Fóti út ÉNy-i oldala mentén, a városközponttól távol, az ÉK-i oldalán erdőterülettel, DNy-on és ÉNy-on 

pedig mezőgazdasági területtel karéjozott, lakófunkciójú Fótliget az elmúlt évtizedben épült ki. A Régi Fóti út, 

az M3-as és M0-ás autópálya által határolt térségben, a közigazgatási határ mentén a kereskedelmi, szolgáltató, 

gazdasági, illetve ipari gazdasági funkciójú Déli Vállalkozási Terület nyújtózik ÉK felé. A terület közvetlen 

szomszédságában, az M3-as autópálya DK-i oldala mentén fekszik a XIX. század második felében újra 

benépesült, középkori előzményekkel bíró, lakófunkciójú, Sikátorpuszta nevű településrész, melyet kisebb 

erdőkkel tagolt mezőgazdasági terület övez. 

RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLET, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET 

Fót Város közigazgatási területén a KÖH Régészeti lelőhely Nyilvántartásának közhiteles adatszolgáltatása 

szerint 21 darab lelőhely van nyilvántartva, továbbá kettő darab Dunakeszi területén nyilvántartott lelőhely 

átlóg Fót területére is. A Város közigazgatási területének módosulása miatt a korábban Fót területén 

nyilvántartott Sikátorpuszta lelőhely (KÖH 10339) Budapesthez tartozik jelenleg. 
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91.  ábra Nyilvántartott régészeti lelőhelyek, műemlékek Fót város területén 

Az eljárásba vont területek régészeti értéket, azok védelmét károsan nem érintik. 
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MŰEMLÉK, MŰEMLÉKEGYÜTTES 

2021. évi adatszolgáltatás alapján 

TÖRZS-

SZÁM 

AZONOSÍ

TÓ 
CÍM NÉV VÉDELEM 

BÍRSÁG 

KAT. 

7015 7023 Vörösmarty Mihály tér 
2. 

Volt Károlyi kastély Műemlék I. 

7019 7024 Vörösmarty u. Római katolikus templom Műemlék I. 

7020 7026 Vörösmarty u. 2. Római katolikus plébániaház Műemlék I. 

10620 7025 Vörösmarty Vitéz Mihály 
tér 4. 

Zárdaépület Műemlék I. 

7016 7028 Öreghegy Fáy András présháza Műemlék II. 

7017 7030 Sikátorpuszta Templomrom Műemlék II. 

7018 7027 Vörösmarty utca Kálvária Műemlék II. 

11417 1242
0 

 Károlyi-kastély "kiskastélya" Műemlék II. 

11417 1242
1 

 Károlyi-kastély magtára Műemlék II. 

11417 1242
2 

 Károlyi-kastély uradalmi háza Műemlék II. 

11417 1223
8 

 Károlyi-kastély "kiskastélya", uradalmi háza 
és magtára 

Műemlék II. 

7015 1487
4 

Vörösmarty Mihály tér 
2. 

Károlyi-kastély kertje általános műemléki 
védelem 

III. 

11637 2048
6 

Béke út 31. lakóház (Németh Kálmán Emlékház) általános műemléki 
védelem 

III. 

8833 7029 Öreghegy Vörösmarty-kunyhó általános műemléki 
védelem 

III. 

7015 1802
4 

 volt Károlyi-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki környezet  

7016 1744
1 

 Fáy András présházának  
ex lege műemléki környezete 

Műemléki környezet  

7017 2912
2 

 Templomrom  
ex-lege műemléki környezete 

Műemléki környezet  

7018 2912
1 

 Kálvária ex-lege műemléki környezete Műemléki környezet  

7019 2084
3 

 Római katolikus templom ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki környezet  

7020 2084
4 

 Római katolikus plébániaház  
ex-lege műemléki környezete 

Műemléki környezet  

10620 2084
1 

 Zárdaépület  
ex-lege műemléki környezete 

Műemléki környezet  

11417 1326
5 

 "kiskastély", uradalmi ház, magtár műemléki 
környezete 

Műemléki környezet  

 

Az összhang igazolásba vont területek műemléket nem érintenek. 
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TÁRSADALMI SZEMPONTÚ ELEMZÉS 

A NÉPESSÉG TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE 

A Budapesti agglomerációban, illetve Pest megyében az Dunakeszi járáshoz tartozik Fót. Az Agglomeráció e 

szektorának helyzete az M0 keleti szakaszának átadása után felértékelődött, ami többek közt a népesség 

számának emelkedésével is jár annak ellenére, hogy a Közép-Magyarországi Régió népességének növekedési 

üteme lassulóban van. 

A népszámlálás adatai szerint 2011-ben Fót állandó népessége 18 993 fő, lakónépessége 18 968 fő volt, mely 

évről évre folyamatos növekedést mutat (2022. februárban az Önkormányzat adatai szerint a népességszám 

már 21098 fő volt). Területe 37,42 km2, a népsűrűség 506,9 lakos/km2, mely majdnem 18 plusz főt jelent km2-

ként 2008-as értékhez viszonyítva. (489,1 lakos/km2). A lakosság elsősorban a történelmileg kialakult 

városmagban található. Új beépített lakóterületek a Fótliget, és a Királydomb, valamint a Szent Benedek park. A 

település lakossága az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, a Budapestről költözők, valamint a 

Budapest közelébe Alföld felől beköltözők elsődleges célpontjává vált. A településre betelepülők elsősorban ún. 

„lakóparkokba” és a belterülettel szervesen nem kapcsolódó régi zártkertekbe költöznek.  

 

 

A hatásvizsgálat tárgyát képező a településem a lakóterületi célú beépítésre szánt fejlesztési területek már 

benépesültek, a társadalmi hatásai érzékelhetőkké váltak, a település vezetése ennek felvállalásával próbálja 

továbbfejleszteni a területet.  
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FOGLALKOZTATÁS 

A térség foglalkoztatási, és munkanélküliségi viszonyai a megyei értékekkel összevetve hasonlóak. Fót 

munkaképes korú lakosságának 59%-át teszi ki a helyben lakó és foglalkoztatottak száma, a foglalkoztatottak 

41%-a bejár Fótra a környező településekről. (2001-es Népszámlálási adatokon alapulva) Fót munkaképes korú 

lakosságának 38%-a eljár a településről dolgozni, többnyire Budapesten dolgozik. 

A II. csoportba tartozó területek fejlődésével új munkahelyek kialakulásának lehetőségét teremthetik meg. 

 

ÉLETMINŐSÉG 

A jelenlegi használatuk szerint kertes mezőgazdasági területek valós helyzetüknek megfelelő besorolást kapnak. 

Az I. csoport érintett térségi területfelhasználási változásainak környezeti oldalról számottevő hatása nem lesz 

sem Fót, sem a szomszédos települések lakóinak életminőségére.  

A további területek véderdőkkel és védőzöld-sávokkal az eltérő területfelhasználások kellő mértékben 

elválaszthatók. 

BIZTONSÁGÉRZET, VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Az érintett területeken folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi és területhasználati szabályok 

pontos betartása mellett, e területek a lakosság egészségi állapotára nézve kockázatot, veszélyeztetettséget 

nem jelentenek.  
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HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 

Az új lakóterületek beépülésével együtt a lakosságszám bővülésével és humán infrastruktúra igénnyel 

fokozatosan számolni kell.  

A területcserével kijelölésre kerülő új lakóterületeken a kialakítható telkek legkisebb mérete 1000 m2, amelyen 

legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység létesíthető. Az új kertvárosias lakóterületek összes területe mintegy 21 ha. 

Keszihegy I. és II. területén a terepviszonyokkal is számolva nagyjából 140-142 telek alakítható ki, legfeljebb 

280-284 lakó rendeltetési egységgel. Kurjancs alatti területen 10 telek van, amelyek nagyrészt beépültek már. 

A településközponti vegyes területeken a lakórendeltetések korlátozottan helyezhetők el. Flórapark 1. és 2. új 

településközponti vegyes területén területen a telepítési tanulmány terv alapján összesen legfeljebb 308 lakás 

kialakításával lehet számolni 

Királydomb II. településközponti vegyes területe 1,67 ha, ahol legfeljebb 40 db lakás létesíthető. 

Flórapark 2. intézményi területén lakó rendeltetés nem helyezhető el. A Fót területén a gazdasági területeken 

lakó rendeltetés kizárólag a tulajdonos és használó részére és telkenként 1 db helyezhető el. 

A területcserével érintett területeken összesen 632 lakás létesíthető. 

Öreghegy érintett területén 750 telek van, amelyből mintegy 60 db közlekedési terület vagy magánút. A terület 

lakóterületté fejlesztése esetén nagyjából 850-900 lakás létesítésével lehetne számolni.  

Létesíthető lakásszám Lakásszám 

KSH adatok fő/ lakás* 

országos átlag Pest megye 

db 2,48 2,78 

Öreghegy  850 2108 2363 

Területcserével érintett területeken 
összesen 632 1567,36 1756,96 

Területcsere esetén – a csereterületek részben eltérő funkció miatt – kevesebb lakás létesíthető, így kisebb lesz 

a lakosságszám növekedése is. 

 

DEMOGRÁFIA  

Lakónépesség száma az év végén 

(fő) 

 
(forrás : teir.hu/its) 
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Állandó népességen belül a 0-14 

évesek (fő) 

 
(forrás : teir.hu/its) 

Egy működő bölcsődei férőhelyre 

jutó 0-2 évesek száma 

 
(forrás : teir.hu/its) 

 

Leszámítva az adott évben született gyermekek számát a bölcsődés korú gyermekek 25-30%-ának van 

lehetősége bölcsődei ellátásra. 

Óvodai gyerekcsoportok száma 

férőhelyek száma 

(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (db) 

(forrás : teir.hu/its) 
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Óvodába beírt gyermekek száma 

(fő) 

 
(forrás : teir.hu/its) 

Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 

évesek száma (fő) 

(forrás : teir.hu/its) 

 

Általános iskolák átlagos 

tanulólétszáma (fő) 

 
(forrás : teir.hu/its) 
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INTÉZMÉNYEK 

BÖLCSŐDÉK 

A gyermekjóléti alapellátás részeként a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde nyújt ellátást. További 1 intézmény 

magán intézmény (bölcsőde és családi napközi) található.  

(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso) 

INTÉZMÉNY NEVE CÍME (SZÉKHELY / TELEPHELY) Fenntartó FÉRŐHELY 
LÉTSZÁM 
(2022.FEBR.) 

Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde 2151 Fót, Bölcsőde utca 2. önkormányzat   

Bölcsőde utca 1. sz. alatti telephelye 2151 Fót, Bölcsőde utca 1.  104 104 

Pille kert Családi Bölcsőde 2151 Fót, Táncsics M. u. 5. magán n.a. n.a. 

Összesen   104 104 

Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátásának 

megszervezését minden esetben bölcsődei ellátás keretén belül kell megvalósítani, amihez az elmúlt években a 

korábbiaknál rugalmasabb ellátási formák jöttek létre. A bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a 

családi bölcsőde a települések kisgyermek korú népességének a számához, valamint a munkahelyi 

adottságokhoz igazodva biztosítják a legkisebbek bölcsődei elhelyezését (a bölcsőde és a mini bölcsőde 

intézményes forma, a családi és a munkahelyi bölcsőde szolgáltatás).  

A bölcsődéskorú gyerekek gondozását elsősorban otthoni keretek között, a családtámogatási ellátások 

igénybevétele mellett, hagyományosan az anyák oldják meg. A napközbeni ellátás igénybevétele – mivel a 

dolgozó szülő munkaidejére biztosítja a kisgyermekek számára a gondozást – szoros kapcsolatban áll a 

foglalkoztatottság szintjével. 

Az önkormányzati bölcsőde – önkormányzati adatszolgáltatás alapján – 120%-os kihasználtságú. Lakóterületi 

fejlesztések esetén a bölcsődei ellátást mindenképpen fejleszteni kell, ennek érdekében új intézményi területek 

kijelölésre kerülnek. 

ÓVODÁK 

Fóton jelenleg a 2 önkormányzati fenntartású óvoda (2 ill. 3 több telephelyen) mellett 5 további óvoda 

működik, amelyek egyházi és magánóvodák 

(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso) 

INTÉZMÉNY NEVE CÍME (SZÉKHELY / TELEPHELY) Fenntartó FÉRŐHELY 
LÉTSZÁM 
(2022.FEBR.) 

Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde 2151 Fót, Bölcsőde utca 2. önkormányzat 462 398 

Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde Béke 
utcai Tagóvodája 2151 Fót, Béke utca 33. 

 168  

Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde Eöri 
Barna utcai Telephely 2151 Fót, Eőri Barna utca 37. 

 90 
 

Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde Bölcsőde 
utca 1. sz. alatti Telephelye 2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 

 204 
 

Apponyi Franciska Óvoda 2151 Fót, Fruzsina utca 4. 
önkormányzat 

282* 
(90**) 

211 

Apponyi Franciska Óvoda Vásár téri 
Telephelye 2151 Fót, Vásártér 1. 

 (42**)  

Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai 
Tagóvodája 2151 Fót, Ibolyás utca 2. 

 (150**)  

A Fóti Római Katolikus Egyházközség 
Gondviselés Óvodája 2151 Fót, Szeberényi utca 1. 

egyház 120 107 

Fót-Központi Református Egyházközség 
Száz Juhocska Református Óvodája 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. 

egyház 82 76 

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

egyesület 50 n.a. 

http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso
http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso
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Gimnázium Telephelye 

Angolpalánta Montessori Óvoda 2151 Fót, Kalász utca 5 nonprofit kft. 25 n.a. 

Angolpalánta Montessori Óvoda Bánya 
utcai Telephelye 2151 Fót, Bánya utca 17. 

 56 n.a. 

Összesen***   946 792 

*önkormányzati adatszolgáltatás:338 a maximális, 20%-kal megemelt létszám 

**kir.hu adatbázis 

***összesítés során azokat az intézményeket vettük figyelembe, ahol rendelkezésre állnak mind a férőhely, mind a létszám 

adatok 

Az önkormányzati óvodákban és az egyházi fenntartású intézményekben egyaránt van szabad férőhely az 

önkormányzat adatszolgáltatása alapján. az intézményeke összesített kihasználtsága 84%. 

Fót tervezett kertvárosias lakóterületeinek fejlesztése során várhatóan az intézményhálózatot fejleszteni kell.  

ISKOLÁK 

Fóton 5 általános iskola és 3 középiskola működik. Az állami iskolák fenntartója a Dunakeszi Tankerületi 

Központ. 

(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso) 

Intézmény neve Címe (székhely / telephely) Fenntartó 
Férőhely 

(fő) 
Létszám 

(fő) 

Fóti Garay János Általános Iskola 2151 Fót, Arany János utca 20-26. 
tankerületi 
központ 

500 440 

Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Fáy András tér 1. 
tankerületi 
központ 

530 516 

Németh Kálmán Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

2151 Fót, Március 15. utca 40. 
tankerületi 
központ 

480 347 

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola, Művészeti Iskola és 
Gimnázium* 

2151 Fót, Károlyi István utca 44. egyesület 286** - 

Szent Ágoston Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium* 

2151 Fót, Vörösmarty utca 4. 
egyház 

236**  

Szent Ágoston Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium - Öregfalu 

2151 Fót, Vörösmarty tér 4. 
 

121  

Szent Ágoston Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium - Kisalag 

2151 Fót, Béke út 36. 
 

115  

Fóti Zeneiskola   465 359 

KÖZÉPISKOLÁK 

Intézmény neve Címe (székhely / telephely) Fenntartó 
Férőhely 

(fő) 
Létszám 

(fő) 

Fóti Népművészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium* 

2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 
tankerületi 
központ 

498 441 

Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola, Művészeti Iskola és 
Gimnázium* 

2151 Fót, Károlyi István utca 44. egyesület 151**  

Szent Ágoston Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium* 

2151 Fót, Vörösmarty utca 4. egyház 148**  

*Önkormányzati adatszolgáltatás szerint  

Waldorf Óvoda Ált. Isk. és Gimnázium: férőhely 486, létszám 456   

Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium: férőhely 541, létszám 447   

Fóti Népművészeti Szakközép-,Szakiskola és Gimnázium: férőhely 498, létszám 441   

** kir.hu adatbázis 

  

http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso
http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Fenntarto/Index/39012810
http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Fenntarto/Index/39012810
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HUMÁN INFRASTRUKTÚRA IGÉNYEK 

A lakásszámra vetítette lakosság száma 2,48-2,78 fő/lakás értékkel vehető figyelembe. (KSH Országos adatok: 

Lakásállomány 2011, A lakott lakások szobaszám, laksűrűség és településtípus szerint) 

A 632 db lakásra vetített lakosszámhoz tartozó humán infrastruktúra fejlesztési igények 

tervezett lakásszám 

Lakásszám KSH adatok fő/ lakás* 

db országos átlag Pest megye 

632 2,48 2,78 

*KSH Országos adatok(2011): Lakásállomány, A lakott lakások szobaszám, laksűrűség és településtípus szerint; 

 országos átlag 2,48 fő/lakás; Pest megye 2,78 fő/lakás 

INTÉZMÉNY VÁROSRENDEZÉSI NORMATÍVA TERVEZETT LÉTSZÁM 

2,48 fő/lakás 

1568fő 

2,78 fő/lakás 

1757 fő 

Általános iskola  

/tanterem db/ 

4 tanterem/ 1000 lakos 6,26944 7,02784 

Óvoda 

/férőhely/ 

40 férőhely/ 1000 lakos 62,6944 70,2784 

Bölcsőde 

/férőhely/ 

20 férőhely / 1000 fő 31,3472 35,1392 

Középfokú iskola (Középfokú ellátás) 

/férőhely/ 

Lakosság x 6% x 47% 44,199552 49,546272 

Körzeti orvosi rendelő 

(Alapellátás) /munkahely/ 

0,43 orvos munkahely / 

1000 fő 
0,6739648 0,7554928 

Körzeti gyermekorvosi rendelő (Alapellátás) 

/munkahely/ 

0,5 orvos munkahely / 

1000 lakás 
0,32 0,32 

Fogorvos (Alapellátás)  

/munkahely/ 

0,33 orvos mh / 1000 fő  0,5172288 0,5797968 

Gyógyszertár (Alapellátás)  

/terület m2/ 

300m2 / 12000-16000 fő, 29,39 32,94 

Idősek napközi otthona (Középfokú ellátás) 

/férőhely/ 

6 férőhely / 1000 fő  9,40 10,54 

Könyvtár (Középfokú ellátás)  

/kötet/ 

1,95 kötet / lakos 3056,352 3426,072 

Temető, hagyományos temetkezés /terület 

m2/ 

3-5000 m2/ 1000 fő 4702,08 5270,88 

Temető, urnás temetkezés /terület m2/ 1000 m2/ 1000 fő 1567,36  

 

A városrendezési normatíva alapján a kialakítható 632 db lakáshoz tartozó lakosságszámra vetített általános 

iskola igény 8 tanterem és 71 óvodai férőhely, 36 bölcsődei férőhely.  

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_3_3_1.xls
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A lakónépesség korösszetétele alapján meghatározható a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhely szükséglet. 

Lakónépesség kormegoszlása 2011. évi népszámlásás adatai alapján: 

KOROSZTÁLY FÓT ORSZÁGOS ÁTLAG 

0-14 15,86 % 14,6 % 

15-59 63,67 % 62,0 % 

60-100+ 20,47 % 23,5 % 

Tervezett lakásszámhoz rendelhető 0-14 éves korosztály létszáma: 

KORMEGOSZLÁS 

 

632 lakás 

1757 fő 

Fót 15,86 % 279,36 

Országos átlag 14,6 % 256,52 

Gyermekek kormegoszlása 2011. évi népszámlásás adatai alapján: 

KOROSZTÁLY FÓT ORSZÁGOS ÁTLAG 

0-3 26,19 % 26,0 % 

4-6 21,63 % 20,5 % 

7-14 52,18 % 53,5 % 

A kerületi adatok alapján kalkulált gyermeklétszám (33 fő) kormegoszlása a tervezett lakásszámhoz számolva:  

KOROSZTÁLY 

TERÜLETCSERE 

632 lakás 

280 fő 

0-3 26,19 % 73,33 

4-6 21,63 % 60,56 

7-14 52,18 % 146,10 

Összesen 280 

 

A fenti igények a természetesen nem egyszerre, hanem az ütemezett településfejlesztésnek megfelelőn évekre 

elhúzódva jelentkeznek majd.  

 

A fejlesztés megvalósításához szükséges intézményi ellátást a város jelenleg meglévő közszolgáltatási 

ellátásának figyelembevételével lehet meghatározni. 

A bölcsődei kapacitás adatai figyelembevételével a prognosztizált 0-3 éves korosztály létszáma alapján 26-33 %-

ának – kb 19-24 gyermek - nyújthat ellátást, amely a városrendezési normatívánál kevesebb. Ugyanakkor 

figyelembe kell venni, hogy a bölcsődéskorú gyerekek gondozását elsősorban otthoni keretek között, a 

családtámogatási ellátások igénybevétele mellett, hagyományosan az anyák oldják meg.  

Fót meglévő intézményei a meglévő kapacitás adatok alapján a bölcsődei ellátást intézményfejlesztés nélkül 

nem tudják kiszolgálni. 

 

Az óvodai szabad férőhelyek száma alapján a meglévő intézmények kapacitása mind a prognosztizált 4-6 éves 

korosztály létszámát, mind a városrendezési normatíva alapján szükséges létszámot - a jelenlegi kihasználtság 

alapján -  akkor tudná kiszolgálni, ha más területeken nem történne lakóterületi fejlesztés. 

Ugyanez igaz az általános iskolai ellátásra, azaz a meglévő intézmények a jelenlegi kihasználtság alapján a 

várható igényeket akkor tudnák kiszolgálni, ha más területeken várhatóan nem történne lakóterületi fejlesztés 

más területen. 
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GAZDASÁGI SZEMPONTÚ ELEMZÉS 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A város területén az utóbbi évtizedekben igen jelentős a belterületek növekedése, ami különösen az 1990-es 

évek elejétől lett robbanásszerű mértékű. Jellemzően a lakóterületek növekedtek igen nagy iramban. A 

meglévő lakóterület széli, korábbi mezőgazdasági területek felparcellázása és a kedvezőbb helyzetű, 

(domboldali fekvésű, Fót-fürdő környéki korábbi zártkertes területek jelentettek elsődleges „utánpótlást”, de 

egykori katonai létesítmények is ide sorolhatók (Fótliget lakópark).  

A kérelem hatására a beépítésre szánt területek súlypontja nem helyeződik át, hatására nem alakulnak ki a 

város központi területeitől elváló, azokkal szerves kapcsolatban kevéssé állót településrészek. Ezen fejlesztések 

figyelembevétele után további nagyobb területi átrendeződések nem várhatók, mivel a BATrT a települési 

térség megengedett növekményével ennek korlátot szab. 

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 

Az erdőterületek aránya relatíve alacsony a térségben és a város területén is. A város 8%-os erdősültsége az 

országos 12% alatt van jelentősen, annak ellenére is, hogy a domborzati viszonyai magasabb erdősültséget 

tennének indokolttá. A mezőgazdasági hasznosítás és a terület homokos talaja miatt jelentős szerepe lenne a 

város mezőgazdasági területein a mezővédő erdősávoknak, mezővédő fasoroknak és egyéb fásításoknak. Ezek a 

fásítások nem csak a terület erdősültségét növelnék, hanem jelentős szerepük lenne a homokos területek 

eróziójának csökkentésében, a térség porszennyezettségének csökkentésében, a levegő páratartalmának 

növelésében és ezeken keresztül egyben a térség lakókomfortjának növelésében is. A szántóterületek aránya 

egyre jobban visszaszorulóban van a városban. Főleg a más célú hasznosítás miatt egyre több terület válik 

végleg kivett területté. Megfigyelhető, hogy így is sok a parlagon lévő szántóterület, a legeltetetlen rét, vagy 

kaszálatlan kaszáló. Az egykori gyümölcsösök is egyre inkább visszaszorulóban vannak. Jól látható, hogy a 

kiöregedett ültetvények helyén már új telepítések nem jelennek meg. Mindezek összességében a 

mezőgazdasági célú hasznosítás folyamatos visszaszorulását mutatják a városban. 

A város fejlődését legerőteljesebben az azt érintő fő közlekedési úthálózat határozza meg. A város Ny-i szélén 

az M2-es, délen az M0 és M3 autópályák közelsége és hatása meghatározó a területhasználat, helyi gazdaság és 

társadalom szempontjából. A vasút is jelen van a városban. A város belső részét szinte kettészeli, és a hiányos 

kapcsolatok miatt azt erősen meg is osztja. 

IPAR TÉRBELI SZERKEZETE 

Az ipari jellegű használatok a település D-i, illetve az autópályákhoz közeli részeire jellemző. Igazából ezek sem 

a klasszikus termelő ipari területek, sokkal inkább kereskedelmi és raktározási funkciójú elosztó, átrakó, illetve 

átcsomagoló funkciókkal bírnak. A kihasználtságuk erősen függ az ország és a főváros gazdasági potenciáljának 

és áruelosztó szerepének alakulásától. Amennyiben az áruszállítás szerepe visszaszorul, illetve áttevődik a 

vasúti vagy vízi útra a közúti szállításról, úgy kihasználtságuk csak nagyon lassan javulhat, növekedhet. A 

kérelmezett térségi területfelhasználások figyelembevételi lehetősége az II. csoportba tartozó területek egy 

részén tervezett gazdasági területi fejlesztéseit, illetve azok későbbi fejlesztése Fót ipari szerkezetének 

alakulását nem befolyásolja, tervezési területek BATrT-ba való illesztése. A tervezett gazdasági területek 

munkahelyteremtő képessége csökkentheti az ingázók számát a településen, ami mindenképpen pozitív 

hatású.  

MEZŐGAZDASÁG 

Az I. csoportba tartozó területek új mezőgazdasági földterületek igénybevételével nem járnak, mivel a 

módosítási szándék a meglévő területhasználatnak megfelelően mezőgazdasági térségbe való sorolása. 

Az II. csoportba tartozó területek új mezőgazdasági földterületek igénybevételével járnak, mivel a „módosítási 

szándék” a meglévő területhasználat (mezőgazdasági) területek városias települési térségbe való illesztése. A 

településen folytatott agrárgazdálkodásra az I. és II. csoportba tartozó területek annyiban vannak hatással, 

hogy a háztáji, illetve kertek művelése továbbra is folyhat a település ezen részein is, ami a helyi piac 

sokszínűségét növelheti. Másrészt területek esetében a kertes mezőgazdasági területek pontosítása, újra 
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definiálása segítheti a mezőgazdasággal ténylegesen foglalkozók munkáját, tevékenységét, fejlesztési 

szándékait. 

 
92. ábra Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában) forrás: www.teir.hu  

ERDŐGAZDASÁG  

Az I. és II. csoportba tartozó területek új erdőterületek igénybevételével nem járnak 

IDEGENFORGALOM 

A tervezett módosítások az idegenforgalomra várhatóan nem lesznek hatással. 

A TÉRSÉG VAGY TELEPÜLÉS ELTARTÓ KÉPESSÉGE ÉS VERSENYKÉPESSÉGE 

A tervezett gazdasági terület fejlesztések Fót népesség eltartó-képességére és versenyképességére a 

betelepülő új vállalkozások munkahely teremtő hatása révén pozitívan hatnak. Ezek a jelen fázisban még nem 

számszerűsíthetők. A többi területek esetében is pozitívan hat a versenyképességre, ha az erdő-és 

mezőgazdasági területek tényleges területhasználatuknak megfelelően vehetők figyelembe (pl.: fejlesztéseket, 

hitelfelvételt gátolhat a nem megfelelő területbe sorolás stb.). 

A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA  

Az II. csoportba tartozó területeken a tervezett fejlesztések esetében úgy vízi-, mint az energiaközművek 

esetében többletigény kielégítésével kell számolni.  

A területek közműellátottsága mindegyik területnél biztosítható.  

A területek közúti kapcsolata megfelelő. 

AZ INGATLANÉRTÉK ALAKULÁSA 

Fóton az átlagos ingatlanérték alakulására a kért változtatások pozitív hatása várható. A megjelenő új gazdasági 

potenciál, kínálati bővülés felértékeli a fejlesztési területeket, a megjelenő új munkahelyek és az esetleges 

betelepülők a lakóingatlanok értékére is várhatóan pozitív hatással lesznek. 

  

http://www.teir.hu/
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RAJZI MELLÉKLETEK 

1. A területcserékkel érintett területek hatályos területfelhasználása Fót hatályos településszerkezeti tervén 

2. A területcserékkel érintett területek javasolt területfelhasználása Fót településszerkezeti tervén 

3. A hatályos BATrT a területcserével érintett területek feltüntetésével 

4. Változtatási szándékok a BATrT térségeiben a területcserével érintett területek feltüntetésével 
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