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A./ HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

Moha község Megalapozó vizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének tartalmi követelményei szerint készül. A 
Helyzetelemző munkarész – a könnyebb követhetőség miatt – a Helyzetfeltáró munkarész egyes fejezeteinek 
végén, ún. összegzés formájában kapott helyet. Ez a tagolás lehetővé teszi, hogy a későbbiekben 
tématerületenként lehessen újra áttekinteni a legfontosabb megállapításokat, egyben jó alapot kínál a 
Helyzetértékelő munkarész szintetizáló munkájához is. 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Moha község a Közép-Dunántúl régióban helyezkedik el, Fejér megye északnyugati felében, Székesfehérvár 
szomszédságában. A település a Székesfehérvári járás tagja.  

Moha községet a következő települések határolják: 

- Fehérvárcsurgó község, 
- Sárkeresztes község, 
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város, 
- Iszkaszentgyörgy község. 

Moha község területét elkerüli a 

gyorsforgalmi úthálózat, legmagasabb 

rendű útja a belterülten keresztülhaladó 

8203-as jelzésű Sárkeresztes-Guttalmási-

Isztimér összekötő út, ugyanakkor a 81-es 

számú másodrendű főútvonal a 

szomszédos településen, Sárkeresztesen 

halad keresztül, így könnyen elérhető. A 

település területén emellett az 5-ös 

számú vasúti fővonal halad keresztül, 

melynek állomása is van a településen, a 

vasúti személyforgalom azonban a 

településen megszűnt. Gépjárművel a 

megyeszékhely kevesebb, mint 10 perc 

alatt, Budapest kevesebb, mint egy óra alatt elérhető, így annak ellenére, hogy a település közigazgatási 

területén nincs főút, közlekedési adottságai kedvezőnek mondhatók. 

A településhálózatban Moha község vonzó ereje csekély, melynek fő okai a szomszédos megyeszékhely 

elszívó hatása (Moha község is a Székesfehérvári nagyvárosi településegyütteshez tartozik a KSH vonatkozó 

tanulmánya alapján), illetve az úthálózati adottságok, melyek alapján a települést zömében célforgalom 

érinti. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a település lakónépessége 549 fő volt, míg a foglalkoztatottak 

száma 246 fő volt, az aktív korúak száma pedig 354 fő volt. Ingázási célpontok jellemzően a szomszédos 

települések, azaz Iszkaszentgyörgy, Sárkeresztes és Székesfehérvár. Mohára jellemzően Sárkeresztesről és 

Székesfehérvárról ingáznak, az ingázók száma azonban nem jelentős. 

A településen az alapvető ellátáshoz kapcsolódó intézmények egy része megtalálható (óvoda, polgármesteri 

hivatal), többségük azonban a szomszédos településeken, elsősorban Székesfehérváron (teljes körű), illetve 

Sárkeresztesen (gyógyszertár, fogorvosi rendelés).  

A település nem tagja országosan, illetve regionálisan kiemelt térségnek.  

Az ábrán piros színnel jelöltük Moha község közigazgatási határát. Forrás: 
https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./A
pplicationDefinition.xml; http://gis.teir.hu/teirgis_jaras/ 
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Összegzés, következtetés: 

Moha község korlátozott adottságokkal rendelkezik a településhálózaton belül, de a szomszédos 

megyeszékhely és Budapest könnyen elérhető a településről a 81-es jelzésű másodrendű főútvonalnak 

köszönhetően. Munkalehetőség a településen helyben viszonylag kevés van, a lakosság elsősorban 

Székesfehérvárra jár dolgozni, illetve iskolába, különösen igaz ez a zártkerti lakosságra. A település 

munkanélküliségi mutatói az elmúlt években jelentős ingadozásokat mutattak, melynek egyik oka a 

település lakosságának kis száma: a munkanélküliségi rátára kevesebb ember is nagyobb befolyást képes 

gyakorolni. Hosszabb távon a település munkahelyi és munkaerőpiaci szerkezetének változása nem 

várható, éppen ezen körülmények miatt Moha község alvótelepülésnek tekinthető, a lakosság 

életformájának az ingázás mindennapos része. 

A település intézményi ellátottsága viszonylag jó, köszönhetően a környező településeken található 

intézményeknek, azonban helyben igen kevés funkció található meg. 

A község a szomszédos települések mindegyikénél kisebb, mind a területét, mind a lakosság számát 

tekintve.  
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG 

RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA 

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 - ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY 

határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 

2030 – Országos Fejlesztési és terület-

fejlesztési Koncepcióról szóló határozatot. A 

Koncepció jövőképet, fejlesztéspolitikai 

célokat és elveket határoz meg, valamint 

kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak 

nemzeti és szakpolitikai súlypontjait.  

A térszerkezeti jövőkép fejezetben szereplő 

34. ábra (Funkcionális térségek) szerint Moha 

a jó mezőgazdasági adottságú területek közé, 

illetve a gazdasági-technológiai magterületek 

közé tartozik.  

A 3.1.4.6 – Nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségek – fejezetben szereplő, 

39. ábra (Városhálózat) szerint a település részben a Budapest körüli 120-180 km-es nagyvárosi gyűrű, 

részben pedig a Székesfehérvár körüli agglomerálódó térség tagja. [A KSH Tájékoztatási főosztályán készült, 

a Magyarország településhálózata 1. című kötet részeként 2014-ben megjelent Agglomerációk, 

településegyüttesek című kiadvány ugyanakkor Moha községet a Székesfehérvári nagyvárosi 

településegyüttes részének tekinti. A dokumentum módszertani meghatározása szerint: „A 

településegyüttesek műszaki-fizikai szerkezetét, térbeli fejlődését alapjaiban a természeti-földrajzi 

adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi elhelyezkedése, struktúrája, a központtal 

kialakult funkcionális kapcsolatok jellege, intenzitása határozza meg. … Az olyan jellegű területi összefonódás, 

összeépülés, netán összefüggő településtest kialakulása, amely az agglomerációk létrejöttének egyik sajátos 

kritériuma, a településegyüttesek vonatkozásában csekély mértékű, vagy hiányzik.”] 

A koncepció 40. ábrája (Vidéki térségek) szerint Moha a vidékies (120 fő/km2–nél alacsonyabb népsűrűségű 

területek) térségek közé tartozik.  

A 41. ábra (Harmonikus vidéki területhasználat) alapján a település az erdő és mezőgazdasági területek közé 

tartozik.  

„A koncepció szerint a vidékpolitika funkciója a vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítása, 

melynek elemei: 

- A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az ökoszisztéma 

szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. 

- Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és -ellátás. 

- Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára.” 

A Koncepció megfogalmaz megyei fejlesztési irányokat is. Fejér megyére, ezen belül Moha községre is 

vonatkoztathatóan elsősorban a termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Séd-Gaja-Nádor rendszer 

revitalizációja, a hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság, társadalom-

fejlesztés, illetve fenntartható energiamix kialakítása érvényes. 
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FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014. márciusában készült el a Lechner Lajos Tudásközpont 

gondozásában. A Koncepció a hazai gyakorlathoz képest új módszerrel, területi döntéstámogató 

modellezéssel készült, melynek segítségével a területi vonatkozású döntések jövőbeli területi 

következményei modellezhetőek, értékelhetőek, megadva a lehetőséget a kedvezőtlen területi 

következménnyel járó döntések kiküszöbölésére. 

A Koncepció a település szerepét tekintve elsősorban általános érvényű célokat, lehetőségeket fogalmaz 

meg. Székesfehérvár vonzáskörzete a megfogalmazott jövőkép szerint élhető kulturális-szakrális központ, 

innováció-orientált gazdasági fordítókoronggá válik a későbbiekben. Mivel a Koncepció megyei léptékben 

gondolkodik, a lehetséges fejlesztések és konkrétumok terén elsősorban a nagyobb településekre, jelen 

esetben Székesfehérvárra, mint megyeszékhelyre koncentrál, Moha község lehetséges szerepéről elsősorban 

általánosságok szintjén nyilatkozik. Ilyenek az esetleges turisztikai vonzástényezők kihasználása, a 

mezőgazdaság szerepének megőrzése, erősítése. 

Forrás: http://www.fejer.hu/_user/browser/File/Ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s/12_FM_koncepc_1_sz_%20mell.pdf 

 

Összegzés, következtetés: 

Moha község fejlődési lehetőségei a különböző fejlesztési dokumentumok szerint korlátozottak. Noha 

Székesfehérvár szomszédsága a lakosság megélhetése, a közügyekhez, oktatáshoz, egészségügyhöz való 

hozzáférés tekintetében kétségtelen előny, a település összességében vett fejlődése tekintetében azonban 

akár hátrányként értékelhető. A lakosság helyi munkalehetőségek hiányában ingázni kényszerül, mely a 

települést is kényszerpályára állítja. Az önkormányzati bevételi lehetőségek a helyi vállalkozások hiánya 

miatt korlátozottak, így a pályázati lehetőségekhez való hozzáférések is, mivel a település önereje csekély. 

Ezt a tényt erősíti, hogy a települést csak országos mellékutak érintik, így a közúti közlekedésből 

eredeztethető fejlődési potenciál szintén nem jelenik meg a településen. Kitörési lehetőség lényegében a 

turisztikai vonzástényezők, a programlehetőségek, valamint a településen áthaladó vasútvonal 

kihasználásával lehetséges.   

http://vatikft.hu/
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

Az OTrT jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Az előreláthatólag 2018 februárjában az Országgyűlés elé kerülő 
országos területrendezési terv-módosítás a hatályos állapotokhoz képest több változást is eredményez. A 
terv hangsúlyt helyez az erdősültségi arány növelésére, az újonnan igénybevételre szánt területek keretek 
között tartására. Bevezeti az árvízi kockázatkezelési területek, valamint a tanyás térség övezetét, miközben 
több hatályos térségi övezetet törlésre szán. A törvény végső verziója azonban még nem ismert – a 
véleményezési anyag és a törvényjavaslat is jelentős eltéréseket tartalmaz –, így annak bemutatása jelen 
dokumentumban nem szerepel. 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTRT) 

Ország Szerkezeti Terve 

Az egyes törvények területrendezéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvény (továbbiakban: 
MTv.) 2014. január 1-jével új alapokra helyezte a területi 
elveket, a műszaki infrastruktúra-hálózatot a közlekedési 
prioritásoknak megfeleltette, bevezetett több új térségi 
övezetet, miközben jó néhányat megszüntetett. Átmeneti 
rendelkezéseket hozott a megyei területrendezési tervek 
megszületéséig tartó időszakra. A törvény térképi 
mellékleteit szinte teljesen felülírta a legfrissebb 
adatállományra építve. (A továbbiakban „OTrT – 2013.” 
megnevezéssel jelöljük a hatályos tervlapokat.) 

Moha Községben az Ország Szerkezeti Terve kizárólag 
mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriát, 
emellett 100 ha alatti települési térséget jelöl. Az országos 
infrastruktúra-hálózat elemei közül a 81 számú másodrendű 
főútvonal említendő meg, valamint a települési térségtől 
délkeletre elhelyezkedő 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték-
eleme. Az OTrT szerkezeti terve szerint a későbbiekben a 
település mellett, a vasútvonallal részben párhuzamosan 
halad majd a 81-es jelzésű másodrendű főút, mely 
Fehérvárcsurgó magasságában bomlik két ágra, és a jelenlegi, 
Sárkeresztesen keresztül Székesfehérvárra tartó útszakasz 810-es jelzést kap. 

Országos övezetek 

Az OTrT-ben foglaltak szerint a településrendezési eszközökre az alábbi jogszabályi követelmények 
vonatkoznak az országos övezetekkel kapcsolatban: 

„(1) A kiemelt térségi és megyei tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és 
(2) bekezdésben felsorolt térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása 
figyelembevételével kell lehatárolni. 

(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét, a kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyag-vagyon terület övezetét, a földtani 
veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét és érintett települések közigazgatási 
területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervben alkalmazott, továbbá ott 
megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.” [OTrT 12/A. § 
(1), (2)] 
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„A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi 
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső 
része legfeljebb +/-5%-kal változhat.” [OTrT 12/A. § (4)] 

A térségi övezetek érintettségének vizsgálatakor a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint 
a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi 
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő államigazgatási 
szervek adatszolgáltatásának megfelelő lehatárolást vettük alapul. 

Országos ökológiai hálózat övezete 

Az Országos ökológiai hálózat a település északkeleti, Sárkeresztes 

községgel határos részét érinti, illetve kis területen a közigazgatási 

határ Székesfehérvárral közös részét. A Sárkeresztessel határos, 

Országos ökológiai hálózat övezetbe tartozó területrészen 

elsősorban legelő művelési ágba tartozó ingatlanok találhatóak, míg 

a déli területrészen erdő, illetve művelés alól kivett területek. 

A területre vonatkozó jogszabályi előírások: 

„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan övezet jelölhető 

ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.” [OTrT: 13. § (1)] 

„Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint 

puffer terület övezetbe kell sorolni.” [OTrT: 13. § (3)] 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – a tervlap 

szerint – a település külterületének viszonylag kis részét érinti, 

leginkább a belterülettől északnyugatra elterülő szántóterületeket.  

Az adatszolgáltatás a tervlapon szereplő lehatárolástól eltérően 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi érintettséget nem mutat. 

Az övezetre vonatkozó előírások a következők: 

„Kiváló termőhelyi adottságú szántó-terület övezetében beépítésre 

szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.” [OTrT: 13/A. 

§ (1)] 

„Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” [OTrT: 13/A. § (2)] 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Moha község 

területét elszórtan érinti több helyen, elsősorban közigazgatási 

terület középső, a belterülettől északra eső területeit.  

Az adatszolgáltatás a tervlapon szereplő lehatárolástól eltérő 

helyeken, döntően a belterülettől délre, kis részben attól észak-

nyugatra mutat, foltszerű érintettséget. 

Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírások: 

„A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási 

egység kijelölésénél figyelembe kell venni.” [OTrT 13/B. §] 

 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Moha község területének 

csak kis részeit érinti, elszórtan. Leginkább érintett területek a 

belterülettől délkeleti irányban találhatóak, mindegyikük művelési 

ág szerint erdőterület, illetve üzemtervezett erdő. 

Az adatszolgáltatás a tervlapon szereplő lehatárolástól kisebb 

eltéréseket mutat. 

Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírások: 

„(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” [OTrT: 14. § (1) (2)] 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Az övezet a település területének keleti, elsősorban legelő, illetve 

rét művelési ágú területeit érinti, melyek a Gaja-patak 

környezetében helyezkednek el. 

Az adatszolgáltatás a tervlapon szereplő lehatárolással megegyezik. 

Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírások: 

„(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által 

érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési 

tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 

tájjelleg helyi 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 természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 

területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja 

elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. [Jogszabályi ellentmondás, mivel A 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében: „E törvény 

hatálybalépésétől új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet meghatározni.”] 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 

tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 

megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” [OTrT: 14/A. §] 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

Világörökségi és világörökségi várományos területek nem érintik Moha község területét. A Miniszterelnökség 

Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 2017 júliusi adatszolgáltatása 

nem tartalmaz a településen világörökségi, illetve világörökségi várományos területet. 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Az övezet Moha község területének északi végét érinti. Az érintett 

területeken elsősorban szántó művelési ágba tartozó területek. 

Az adatszolgáltatás a tervlapon szereplő lehatárolással megegyezik. 

Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírások: 

„(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett 

szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 

keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 

térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek 

készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és 

a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” [OTrT: 15. §] 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók területének övezete 

Az övezet nem érinti Moha község közigazgatási területét.  

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

Az övezet nem érinti Moha község területét. 

 

FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (FMTRT) 

Fejér Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata – az OTrT jóváhagyását követően - elindul.  

Fejér Megye Közgyűlése a 1/2009. (II. 13.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el Fejér Megye 

Területrendezési Szabályzatát. A megye térségi szerkezeti tervét az 1/1. melléklet tartalmazza. A megye 

térségi övezeteinek területét a Rendelet 3. melléklet 1–17. pontjai tartalmazzák.  

Jogszabályi előírások: 

„(5) Adott térségre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra 

vonatkozó szabályok, illetőleg a térségi övezeti szabályok közül az… adottságok és értékek megőrzése 

szempontjából szigorúbb előírásokat kell alkalmazni.” [OTrT 3. § (5)] 

„(1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:…b) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása 

során.” [OTrT 30. § (1)] 

Az OTrT elfogadásával, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek e törvénnyel való összhangba 

hozataláig a település-rendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezések 

lépnek életbe: 
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„a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e 

törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint a 10. § előírásainak 

alkalmazásával kell kijelölni.’ [Az OTrT 9. § (7) bekezdése a települések határán az infrastruktúra-hálózatok 

folyamatos kapcsolódásának biztosítási kötelezettségét határozza meg.] 

„b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e 

törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.” [területfelhasználási 

egységek kijelölésénél alkalmazandó szabályokat határozza meg.] 

„e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 

alkalmazni. 

f) azokra az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. … 

l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési 

eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti 

előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.” [OTrT 31/B. §)] 

Térségi Szerkezeti Terv 

A Térségi Szerkezeti Terv 

Fejér megye térségi szerkezeti tervlapja az országos műszaki 

infrastruktúra-hálózat elemei mellett kijelöli a térségi 

jelentőségű hálózat elemeit, valamint a térségi 

területfelhasználás rendjét. Eszerint a településen – a 

korábban tárgyalt országos jelentőségű infrastruktúra-

hálózati elemeken túl – 120 kV átviteli és szolgáltatói hálózat 

vezetéke, térségi szénhidrogén szállító vezetékek, gázfogadó 

állomás található. Megjegyzendő, hogy az OTrT szerkezeti 

tervlapján megjelenített, Fehérvárcsurgó déli végén elágazó 

81-es és 810-es jelzésű út a megyei terven nem jelenik meg.  

A Térségi Szerkezeti Terv az OTrT-ben megismert 

mezőgazdasági térségen kívül a települést valós területtel 

jelöli települési térségként, emellett a település keleti 

végében gyepterületet, kis területen a település déli végén 

pedig erdőterületet ábrázol.   

 

Térségi övezetek 

A megyei övezetek bemutatásánál – az OTrT átmeneti rendelkezéseit követve – kizárólag a hatályos megyei 

övezetek szerepelnek. 
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Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület 

övezete 

Moha község területét a magterület (zöld) és az ökológiai folyosó 

övezete (narancssárga) érinti, mindkettő elsősorban a Gaja-patak 

mentén, illetve kis területen ökológiai folyosó található a település 

déli részén is, a zártkerti területek közelében. Az övezetek 

lehatárolása a DINPI 2017 júliusi adatszolgáltatását (Üi.sz.: 

3941/1/2017.) követte. 

Magterület övezetre vonatkozó előírások: 

„(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 

ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az 

ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön 

jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 

biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 

bővíthető.” [OTrT 17. §] 

Ökológiai folyosó övezetre vonatkozó előírások: 

„(1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 

ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek 

és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 

biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem 

bővíthető.” [OTrT 18. §] 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Az övezet Moha községet a település területének nyugati részén 

érinti 5,5 ha-on. A jelölt területeken jelenleg művelési ág szerint 

szántók találhatóak, emellett a területet keresztülszeli a 8203. 

jelzésű összekötő út. 

Az övezetre vonatkozó előírások: 

„A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység 

kijelölésénél figyelembe kell venni.” [OTrT 19/A. §] 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének lehatárolásánál – a 

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint – a 

Földmérési és Távérzékelési Intézet az adatszolgáltatásra kötelezett 

államigazgatási szerv. 2016. októberi adatszolgáltatásuk alapján az 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti Moha község 

területét. 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások: 

„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a 

településrendezés eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni.  

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési 

eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység, építési övezet 

vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 

kitermelését nem lehetetleníti el.” [OTrT 19/B. §] 

(A térképen a korábbi „ásványi nyersanyag gazdálkodási terület 

övezetének – teljes közigazgatási területet érintő – lehatárolása 

látható.) 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörben 

az alábbi véleményt adta 2016. november 10-én. (Ügyir. sz.: Ve-

V/001/2189-2/2016.): 

„Moha településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközök készítése kapcsán a Bányafelügyelet 

megállapította, hogy a hatáskörébe tartozó szakmai kérdések tekintetében nem érintett. Moha közigazgatási 

határain belül, felszínmozgás-veszélyes terület, megkutatott nyilvántartott ásványvagyon, védett földtani 

érték nincs.” 

Az övezet – az adatszolgáltatás alapján – a település területét nem érinti. 

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 18 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A település a rendszeresen belvízjárta terület övezetével nem 

érintett.  

Az övezetre vonatkozó előírások: 

„A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt 

terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 

véleményében hozzájárul.” [OTrT 23. §] 

A rendszeres belvízjárta terület övezetének lehatárolásánál – a 

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint – az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság az adatszolgáltatásra kötelezett 

államigazgatási szerv. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a 

314/2012. Korm. rendelet szerinti véleményezési jogkörét, egyben 

az adatszolgáltatási kötelezettségét is átengedte a területileg 

illetékes Vízügyi Igazgatóságnak. A Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége 2016. október 17-én kelt (Iktatószám: FM-0208-0004/2016.) 

véleményében kifejti, hogy a település belvízzel nem veszélyeztetett. 

Földtani veszélyforrás területének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások: 

Fejér Megye Területrendezési Tervének övezeti tervlapja szerint 

Moha község földtani veszélyforrás területének övezetével nem 

érintett. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörben 

az alábbi véleményt adta 2016. november 10-én. (Ügyir. sz.: Ve-

V/001/2189-2/2016.): 

„Moha településfejlesztési koncepciója és településrendezési 

eszközök készítése kapcsán a Bányafelügyelet megállapította, hogy 

a hatáskörébe tartozó szakmai kérdések tekintetében nem érintett. 

Moha közigazgatási határain belül, felszínmozgás-veszélyes terület, 

megkutatott nyilvántartott ásványvagyon, védett földtani érték 

nincs.” 

Az övezet – az adatszolgáltatás alapján – a település területét nem érinti. 

 

Honvédelmi terület övezete 

A honvédelmi terület övezetének lehatárolásánál – a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint 

– a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv. 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal az alábbi állásfoglalást adta 2016. október 17-én. (Nyt.szám: 

1660/110/7355-1/2016/hho): 
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„A dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és 

szövetségi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem 

teszek.” 

Az övezet – az adatszolgáltatás alapján – a település területét nem érinti. 

 

Összegzés, következtetés: 

A területrendezési tervek hatályban lévő térségi területfelhasználásai és térségi övezetei kerültek 

vizsgálatra. Az országos övezetek közül az országos ökológiai hálózat, a kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület, a jó termőhelyi adottságú szántóterület, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és a 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, míg a megyei övezetek közül a 

magterület, az ökológiai folyosó, az erdőtelepítésre javasolt terület és a rendszeres belvízjárta terület 

övezete érinti. Ezek egy része korlátozási tényező, egy része pedig szabályozási vonzattal rendelkezik. 

A területrendezési tervekkel való összhang igazolása a határozattal elfogadásra kerülő Településszerkezeti 

Tervben kerül bemutatásra. 

Az országos és térségi tervek felülvizsgálata ugyanakkor fenti megállapításokat felülírhatja, így 

bizonytalansági tényezőnek tekinthető.  
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT 

BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Módosításokkal egységes TSZT-tervlap részlete 

2017. október 

Székesfehérvár MJV Önkormányzat 

Közgyűlése 17/2004. (II. 12.) sz. határozatával 

hagyta jóvá Településszerkezeti tervét.  

A belváros és tágabb környezetének 

szabályozási terve és helyi építési szabályzata 

8/2004. (II. 24.) rendelettel lett megalkotva. 

Külterületének, valamint egyes belterületi 

területrészeinek szabályozási tervéről és helyi 

építési szabályzatáról 7/2004. (II. 24.), míg a 

Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési 

szabályzatáról 34/2007. (XI. 30.) rendeleté-

ben hozott előírásokat.  

Moha község közigazgatási határával az alábbi 

területfelhasználások határosak: 

- Má (gyep) 

- Mk 

- V 

- E 

- Lke (nem közvetlenül határos, vékony 

erdősáv szegélyezi) 

- Gksz (Kalló major) 

A két település között az alábbi vonalas 

infrastruktúrahálózati kapcsolat szerepel: 

- 5-ös sz. vasúti fővonal 

 

Fehérvárcsurgó község településrendezési 

eszközei felülvizsgálatának jóváhagyási fázisa 

zajlik. Az Állami főépítészi hatáskörében eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal végső szakmai 

véleménye alapján, a mellékelten bemutatott 

településszerkezeti terv kerül jóváhagyásra. 

A Moha községgel közös határszakaszon az 

alábbi terület-felhasználások jelennek meg: 

- Má 

- V 

- KÖk 

A két település között az alábbi vonalas 

infrastruktúrahálózati elemek szerepelnek: 

- 8204 j. összekötő út 

- 5-ös sz. vasúti fővonal 
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Sárkeresztes község településrendezési 

eszközei felülvizsgálatának jóváhagyási fázisa 

zajlik. Az Állami főépítészi hatáskörében eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal végső szakmai 

véleménye alapján, a mellékelten bemutatott 

településszerkezeti terv kerül jóváhagyásra. 

A Moha községgel közös határszakaszon az 

alábbi terület-felhasználások jelennek meg: 

- Má 

- Mko 

- V 

A két település között az alábbi vonalas 

infrastruktúrahálózati elemek szerepelnek: 

- 8203 jelű összekötő út 

- 400-120 kV-os villamos távvezeték 

- Középnyomású gázvezeték 

 

Iszkaszentgyörgy Város Önkormányzata a 

105/2010. (VII. 26.) sz. kt. határozatával 

hagyta jóvá Településszerkezeti tervét. A 

Moha községgel közös határszakaszon 

túlnyomó többségben, a 8202-es jelzésű 

összekötő út mellett, általános mezőgazdasági 

terület, illetve az alábbi területfelhasználási 

egységek jelennek meg: 

- Ev 

- V 

- Kmg (Különleges mg-i üzemi terület) 

Megjelennek továbbá a két települést érintő 

infrastruktúra-hálózati elemek is: 400, illetve 

120 Kv-os nagyfeszültségű elektromos 

vezetékek, illetve nagyközépnyomású 

gázvezeték. 

 

Összegzés: 

A szomszédos települések településrendezési eszközeinek vizsgálata alapján megállapítható, hogy két 
település településrendezési eszközei felülvizsgálatának jóváhagyása jelenleg zajlik.  

Moha község területe többségében beépítésre nem szánt területekkel van körülvéve. Figyelembe veendő 
tényezőként – a tervlapok alapján –a jelölt infrastruktúra-elemek kerültek beazonosításra. 

Legfontosabb feladatnak a települések közötti vonalas infrastruktúra hálózati kapcsolatok biztosítása 
tekinthető.   
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kapott tervezési ajánlat elfogadása – mint 

Településfejlesztési Döntés – alapján 2016 nyarán kötött szerződést a Község Településfejlesztési 

Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek elkészítésére. A döntés Moha község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 65/2016. (VII. 6.) számú határozatával került jóváhagyásra.  

1.5.1. A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Moha község hatályos Településfejlesztési koncepciója 19/2003. (III. 12.) sz. határozattal került elfogadásra. 

A Koncepció Moha szerepkörét falusias arculatát megtartó, kisebb helyi foglalkoztatást biztosító gazdasági 

területek fejlesztése mellett, Székesfehérvár szomszédságában fekvő alvótelepülésként fogalmazta meg. 

A Koncepció főbb megfogalmazásai a következők voltak: 

- A meglévő belterületen lévő foghíj telkek, valamint a nagy, megosztható telkek és tömbbelsők 

hasznosítása, mint elsődleges feladat. A meglévő lakóépületek, lakóterületek környezetének, a falu 

közterületeinek rendben tartása és arculatának javítása a meglévő lakóterületek színvonalas 

továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan. 

- Új lakóterületek kijelölése a település több pontján. A fejlesztések részben a település meglévő – még 

beépítetlen – belterületi részein, részben a kertes területek irányába történhetnek. 

- Területfejlesztés az új lakóterületek közelében várható. 

- Ipari-gazdasági területek közül a meglévő Mohai Ágnes telephely megmarad, tervezett új gazdasági 

terület a vasútállomás közelében alakulhat ki. 

- Zöldterület fejlesztése a patakok mentén szükséges, valamint a 027/1 hrsz.-ú erdő területén 

közösségi hasznosítású parkerdő kialakítása tervezett. 

- A település belterületén a szükséges útszélesítések és új út kialakítások számára területet kell 

biztosítani, valamint a közigazgatási területen áthaladó térségi közlekedési nyomvonalak helyigényét 

figyelembe kell venni. 

- Kommunális létesítmény kialakítására nincs szükség. 

- Mezőgazdasági üzem, farmgazdaság, új állattartó telep, mezőgazdasági terményfeldolgozó stb. 

kijelölése nem szükséges. 

- Az élő vízfolyások mederrendezése, fenntartása, és működése fontos feladat. 

- A külterület hasznosítását – mezőgazdasági művelést, tájhasználatot – meg kell tartani. 

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK 

Moha község településfejlesztési, illetve településrendezési szerződéssel nem rendelkezik. 

 

Összegzés: 

Moha község hatályos Településfejlesztési koncepciója 2003-ban készült el, integrált településfejlesztési 

stratégiával nem rendelkezik. 

A Koncepcióban megfogalmazott célok több esetben ma is helytállóak, ám felülvizsgálatot: kiegészítést, 

finomítást igényelnek. 
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

Moha Község Településszerkezeti Terve Moha Község Önkormányzatának 53/2006. (IX. 15.) sz. határozatával 

került elfogadásra, és az elfogadás óta nem módosult.  

Moha Község Helyi Építési Szabályzata (MÉSZ) Moha Község Képviselő-testületének 10/2006. (IX. 15.) sz. 

rendeletével került elfogadásra, és az elfogadás óta nem módosult. 

1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV: 

Moha Község Képviselő-testületének 10/2006. (IX. 15.) rendeletével – Moha Építési Szabályzatáról (MÉSZ) – 

került elfogadásra a helyi építési szabályzat és szabályozási terv. A szabályozási terv a település belterületére 

készült el, külterületre nincs hatályos szabályozási terv. 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV: 

Moha Község Képviselő-testületének 53/2006. (IX. 15.) számú határozatával került elfogadásra a 

Településszerkezeti terv. A kézi színezéssel készült, nehezen követhető rajz áttekinthetőbbé tétele, valamint 

a későbbi településrendezési eszközöknél szükséges változások kimutathatósága érdekében a földhivatali 

alaptérkép felhasználásával a hatályos terv területfelhasználási rendszerét kódolás segítségével 

megjelenítettük. 

 

Forrás: Hatályos Településszerkezeti terv kódolt változata 

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 24 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT ELEMEK 

A hatályos Településszerkezeti terv a hatályos Településfejlesztési koncepcióval összhangban készült. 

A terv a lakóterületek bővítését jelölte ki, mely elsődlegesen a település belterületén lévő lakóterületi 

fejlesztései, majd távlatilag a kertes területek átminősítése útján kívánt teljesíteni. Tervezett lakóterületeket 

a településközponttól délre jelölt ki a terv. Az Ifjúság utcától délre, azzal párhuzamosan új utca nyomvonala 

is feltüntetésre került, azonban ez a mai napig nem valósult meg. E területen a telkek felosztása még nem 

történt meg, a kijelölt lakóterület és út a jelenlegi telekállapotokhoz nem igazodik. 

A terv külterületen elsősorban mezőgazdasági területeket és erőterületeket jelölt ki. A kijelölt erdőterületek 

csak részben valósultak meg, helyén mezőgazdasági területek foglalnak helyet.  

A terv a közigazgatási terület Székesfehérvárral határos, déli részén kertes mezőgazdasági területet jelöl. E 

terület a terv elkészítése óta jelentős funkcióváltáson esett át, lakóépületekkel kezdett beépülni. 

A terv a Gaja-patak és a vasútállomás közötti területen gazdasági területet jelölt ki. A terület jelenleg 

mezőgazdasági művelés alatt áll, vagyis gazdasági fejlesztés a terv elkészítése óta nem történt rajta. 

 

Összegzés: 

A település rendelkezik településrendezési eszközökkel. A településszerkezeti terv és a helyi építési 

szabályzat is 2006-ban készült. Jelenleg mindkettő csak papír alapon, rossz minőségben elérhető. A 

település külterületi szabályozási tervvel nem rendelkezik. Településszerkezeti tervének főbb irányai az 

elkészítés óta egyáltalán nem, vagy csak részben valósultak meg. 
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, 

ÉLETMINŐSÉG 

DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG 

Lakosság száma, életkori megoszlás, népesség-dinamika 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi Népszámlálásának Fejér megyére vonatkozó Területi adatai alapján 

Moha község a népszámlálások időpontjában rögzített lakónépessége 1980-ban 413 fő, 1990-ben 331 fő, 

2001-ben 401 fő, míg 2011-ben 557 fő volt. Eltérő ütemű, a ’90-es évek mélypontjától növekvő tendencia 

rajzolható tehát ki. 

A lakosság alakulásának évi változását a TeIR-

rendszerén keresztül 1990-től kezdve vizsgáltuk, 

de rendelkezésre állnak a népszámlálási adatok 

1870-től kezdve. 1870-től 1970-ig a jelenlévő 

összes népességet tartalmazták a nép-

számlálások adatai, csak 1970-től kezdve jelenik 

meg a lakónépesség száma. A két adat kis 

mértékben eltérhet egymástól, nagyságrendileg 

azonban megfeleltethetőek egymásnak. 

Az adatokat ismerve kijelenthető, hogy az elmúlt 

másfél évszázad alatt Moha Község lakossága 

soha nem haladta meg a 650-et, a 600-at is csak 

az 1800-as években. Innentől az 1990-es évekig változó mértékben csökkent a lakosság, melyben különösen 

a két világháború időszaka jelentett mélypontot. A rendszerváltástól kezdve viszonylag egyenletesen 

emelkedett a lakónépesség száma, azonban jelentős ugrások voltak tapasztalhatók egyes években. 1990-ben 

a lakónépesség 336 fő volt a statisztikai adatok szerint, 2014-re ez a szám 586-ra emelkedett. Ha ebből 

kiemeljük a népszámlálások adatait, akkor a település lakosságában egyértelmű növekedés állapítható meg, 

az 1990-2011-es időszakban a lakónépesség száma majdnem duplájára nőtt. 2014-re ismét megközelítette a 

600 főt. A számítással továbbvezetett adatok szerint a település lakossága nem egyenletes ütemben 

növekedett, számos törés volt megfigyelhető, először 1995-ben, majd később a 2000-es évek elején és 

közepén. 2017. január 1-jei adatai: 587 fő lakónépesség, 232 db lakás, 988 ha területnagyság. 

A változások okai az egyes történelmi 

időszakok szerint változhattak. Az 1800-

as évek második felétől kezdve 

fokozatosan kezdtek megjelenni a 

mezőgazdasági gépek, növekedett az 

iparosodás, mely a foglalkoztatási 

szerkezet lassú, de gyökeres 

megváltozását vonta maga után. A 

mezőgazdaság emberi munkaerőigénye egyre inkább csökkent, míg az iparé folyamatosan növekedett, 

azonban utóbbi a településen sosem volt jelen. Az 1990-es évekig tartó népességcsökkenésnek vélhetően ez 

volt a fő háttere. A rendszerváltás után a foglalkoztatási szerkezet mellett a lakosság vagyoni helyzete is 

jelentős változásokon ment keresztül: a saját gépjárműhöz való könnyű hozzájutás egyre inkább 

megteremtette annak a feltételeit, hogy az emberek munka- és lakóhelye ne feltétlenül ugyanazon a 
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településen legyen, így egyre többen kezdtek olyan lakóhelyet keresni, mely „a nyugalom szigete”, távol a 

jelentős forgalomtól, munkahelyektől és szennyező forrásoktól, így a község lakossága is fokozatosan 

emelkedni kezdett. 

Utóbbi állításokat támasztja alá részben a 

rendelkezésre álló adatok szerint a település 

természetes szaporodása és vándorlási 

egyenlege. Jól látható, hogy míg a természetes 

szaporodás a vizsgált évek alatt jelentős 

ingadozásokon ment keresztül, nagyjából éves 

váltásban volt pozitív, illetve negatív, addig a 

vándorlási egyenleg, ha nem is egyazon 

mértékben, de mindig pozitív volt. 

A település vándorlási mutatóit megvizsgálva jól 

látható, hogy amellett, hogy a település 

lakosszámának növekedését a tartósan pozitív 

vándorlási egyenleg adja, a település lakosságához mérten igen nagy a fluktuáció. Az odavándolás adataiból 

nem állapítható meg tendencia, az elvándorlásban azonban megfigyelhető valamelyest a 2008-ban kitört 

gazdasági válság hatása, ebben az évben volt megfigyelhető a legkisebb elvándorlás, mely a későbbi években 

azonban fokozódott. Amennyiben az összes vándorlás helyett csak az állandó vándorlás adatait vizsgáljuk, 

némileg árnyaltabb összképet kapunk, mivel az állandó lakcímüket változtatók fogják a lakónépesség 

változását adni a statisztikai adatokban. Az állandó vándorlás egyenlege a településen szintén többnyire 
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pozitív, de az összes vándorlási egyenlegnél gyakrabban fordul negatív tartományba, azaz az összes vándorlás 

időnként ellensúlyozza az állandó vándorlás hatásait. 

A TeIR-ben, illetve a KSH területi statisztikai rendszerén elérhető adatok szerint a település lakosságában a 

18-59 évesek és a 60 év felettiek száma folyamtosan növekszik, mellyel párhuzamosan a 18 év alattiak száma 

folyamatosan csökken. Ennek megfelelően a település öregedési mutatója (100 fő 14 év alattira jutó 60 év 

felettiek száma) is folyamatosan nő, míg a 2000-es évek közepén-végén 100, illetve 100 alatti volt ez az érték, 

2014-re 132-re nőtt, mely jelentős változás a településen lakók életkorában. Az említett változás oka a 

rendelkezésre álló adatokból nem rajzolódik ki egyértelműen, az azonban látszik, hogy a települlés 

népszámlálási adatokból levezethető korfája az évtizedek alatt úgy változott, hogy 2011-re megjelent egy 

egyre inkább szélesedő fiatal réteg. Amennyiben nemek szerint vizsgáljuk a település lakosságát ötéves 

korosztályos bontásban, jól látszik, hogy a 15 éves kor alattiak között túlsúlyban vannak a fiúgyermekek. A 

jelenlegi öregedési tendencia folytatódása esetén sem kell attól tartani, hogy az országos átlagot eléri, ennek 

ellenére jelzésértékű, hogy a település lakossága öregedésnek indult. 

A 2001-es és 2011-es népszámlálási adatok alapján elkészítettük Moha korfáit, melyek az adatokat ötéves 

bontásokban tartalmazzák. A település öregedő tendenciája itt is megfigyelhető (mindkét korfában 

megfigyelhető az urna forma), melyen egyelőre keveset javítanak a gyermekeket is vállaló beköltözők. A 

2011-es korfában emellett a korábban említetteknek megfelelően jelentős torzulást eredményez a 

fiúgyermekek aránytalanul nagy száma a lánygyermekekhez képest. Mivel a lakosság mobilitása nagy, 

hosszabb távú következtetések nehezen vonhatóak le az adatokból, ennek ellenére az ábrázolt korfák nem 

fenntartható társadalmi szerkezetet jeleznek. 

Nemzetiségi, vallási hovatartozás 

A lakosság nemzetiségi, vallási hovatartozásával kapcsolatban a legfrissebb a 2011-es népszámlálásból 

származnak. Ekkor a település népessége 557 fő volt, melyből 472-en vallották magukat magyar 

nemzetiségűnek, 6-an német nemzetiségűnek, 1-1 fő a cigány, görög, román nemzetiséghez tartozónak 

vallotta magát, 10 fő pedig egyéb nemzetiségűnek vallotta magát. A népességből 66-an, a népesség 11,85%-

a nem kívánt nyilatkozni nemzetiségi hovatartozásáról. 

A település lakosságának 69,3%-a vallotta magát valamilyen vallási közösséghez tartozónak 2011-ben. A 

népesség többsége római katolikus (178 fő), második legnagyobb közösség a református (97 fő), harmadik az 

evangélikus (9 fő). A válaszadók közül 98-an mondták azt, hogy nem tartoznak vallási közösséghez. A római 
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katolikus közösség a Kisboldogasszony kápolnában tartja rendszeres alkalmait, a református közösség a 

református templomban, utóbbi a település egyetlen temploma.  

KÉPZETTSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG 

A lakosság végzettségére vonatkozóan a legutolsó népszámlálás kapcsán állnak rendelkezésre adatok, 2011-

ben a 7 éves és idősebb népességből 3 fő az általános iskola első évfolyamát nem végezte el, 26-an (köztük 

értelemszerűen szerepeltek az akkor éppen tanulók is) pedig nem fejezték be azt. Általános iskolai 

végzettséggel 52-en, középfokú, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel 76-an, érettségivel 65-en, felsőfokú 

végzettséggel pedig 28-an rendelkeztek. A népszámlálási adatok szerint minden korosztályban magasabb a 

nők képzettségi foka. 

A nyilvántartott álláskereső státuszúak száma a településen a 2008-as válságot megelőző években általában 

az aktív korú lakosság (15-59 éves állandó lakosság) 4%-a körül mozgott, mely átlagosan 10 főt jelentett. 

Közülük a 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők száma általában az összes álláskereső felét 

tette ki. 2008 után a településen a munkanélküliség viszonylag erősen megemelkedett, lényegében 

megduplázódott, az aktív korú lakosság 5-8%-át tette ki. A település munkanélküliségi rátája (100 aktív korú 

lakosra jutó álláskeresők száma) általában nem haladta meg az országos átlagot, 2008 előtt több évben jóval 

a megyei és országos átlag alatt volt, 2008 óta közelebb jár a megyei átlaghoz. 

A munkanélküliség nemi vonatkozásait vizsgálva szembetűnő, hogy az álláskeresők között általában több volt 

a férfi, a tartósan munkanélküliek között szintén. Összevetve, hogy a település lakosságában a nők általában 

képzettebbek, megállapítható, hogy a lakosságnak alapvetően a képzettség-igényesebb szakmákban van 

nagyobb esélyük elhelyezkedni, noha a különbség általában csekély, és számos körülmény befolyásolhatja. 
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Ugyanakkor árulkodó, hogy az álláskeresők között évről-évre kiugróan magas a fizikai foglalkozásúak aránya. 

A jelenleg elérhető adatok nem tartalmazzák a közfoglalkoztatási rendszer munkanélküliségre gyakorolt 

hatását. 

JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG 

A TeIR-en elérhető adatok szerint Moha községben magas az adófizetők aránya, általában az országos átlag 

feletti, de a megye, járási átlagot csak kevés alkalommal haladta meg. Átlagosan 100 állandó lakosból 45 volt 

adófizető 2000 és 2014 között, mely az aktív korú lakosságnak 70-80%-át jelentette. Az adófizetők számának 

növekedése lassabban növekedett az évek során, mint az aktív korúak, vagy a lakosság száma, így arányaiban 

a településen mind a teljes lakossághoz, mind az aktív korú lakossághoz viszonyítva egyre kevesebb az 

adófizető. Ez a tendencia összefügg azzal, hogy a településen a 15-18 évesek aránya az utóbbi években 

növekedett, többségük azonban még tanuló, gazdasági szempontból inaktív. 

Az egy lakosra jutó átlagos évi nettó jövedelem a vizsgált években általában meghaladta az országos átlagot, 

illetve a megyei átlagnak közel megfelelő volt, 2002-től 2008-ig 380.000 Ft-ról 765.000 Ft-ig emelkedett, majd 

a gazdasági válság következményeképpen jelentősen csökkent, évi nettó 650.000 Ft-ra. Míg az országos átlag 

közel ugyanezen a szinten maradt, addig a településen lassan újra emelkedni kezdett az egy lakosra jutó 

jövedelem, 2013-ban 844.000 Ft volt. Mindezekből, illetve a lakossági adatokból arra lehet következtetni, 

hogy mivel a keresők aránya a teljes lakossághoz képest csökkenő tendenciát mutat, ezért valójában a 

keresők tényleges bére növekedett az elmúlt években. Utóbbi állítást támasztja alá az is, hogy a magas 

jövedelműek aránya (100 egymillió Ft alatti adósávon adózóra jutó ötmillió Ft feletti adósávon adózók száma) 

is növekedő tendenciát mutat, 2005-ben ez az arány 5,6 volt, 2008-ban 18,8, 2009-ben 14,3, 2013-ban pedig 

30,9, azaz a lakosságban tapasztalható jövedelmi különbségek csökkennek. 

A település lakásviszonyai az évek során szintén fejlődő tendenciát mutatnak a rendelkezésre álló adatok 

szerint, követte a lakosság számának változásait. 2011-ben Mohán 226 lakás volt, az akkori 557 lakos 

ismeretében egy lakásra átlagosan 2,5 lakó jutott. Ugyanebben az évben a lakások 78,8%-a kapcsolódott a 

közüzemi vízhálózathoz, ugyanakkor a közcsatorna-hálózat a lakásoknak csak a 32,7%-a volt bekötve. A 

lakások 54,0%-a volt 2011-ben összkomfortos, 38,9%-a volt komfortos, 3,1%-a volt félkomfortos, 3,1%-a volt 

komfort nélküli, ezen kívül 2 db szükséglakás volt a településen. 

Forrás: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_07_2011.pdf  

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=um&rq_proc=mainuj_nd  

1.7.2. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK 

Mohán jelentős térbeli-társadalmi rétegződéshez kapcsolódó konfliktus nem jellemző.  

1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI ÉLET, SZOKÁSOK, 

HAGYOMÁNYOK, NEMZETISÉGI KÖTŐDÉS, CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK STB.) 

2011-ben a lakónépesség 32,0%-a katolikus, 17,4%-a református, 1,8%-a egyéb (evangélikus, más vallási 

közösséghez, felekezethez tartozó) 18,1%-a vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó, 30,7%-a pedig 

nem kívánt válaszolni a kérdésre. 

A helyi identitás megőrzésében fontos szerepe van többek között a helyi civil szervezeteknek, egyházi 

közösségeknek és az önkormányzatnak. A helyi civil szervezetek jegyzékét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Sorszám Nyilv. szám Szervezet neve 

1. 07-01-0000631 Moha község fejlődéséért közalapítvány "kényszer- "végelszámolás alatt" 

2. 07-02-0002453 Független Bábák Szövetsége Közhasznú Egyesület 

Forrás: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses#  

A településen élő néphagyomány a tikverőzés, melyet a falu lakossága jelenleg is büszkén őriz és 

rendszeresen gyakorol. A mohai tikverőzés 2011 szeptemberében felvételt nyert a szellemi kulturális örökség 

nemzeti jegyzékébe, amely azt a nemes célt szolgálja, hogy a nemzet tudatosan megőrizze kulturális arcát, 

élő identitását, hogy átörökíthesse az örökség-elemeket az eljövendő generációknak, és megóvhassa a 

feledéstől. 

A tikverőzés a farsang utolsó napján kerül megrendezésre. Minden év húshagyókeddjén a 14-20 év körüli 

legények tradicionális maskarába öltöznek: rongyszalagokkal gazdagon díszített bohócnak, fehérruhás 

szalmatöröknek, szerencsehozó kéményseprőnek, és a legfiatalabb alakoskodók lánynak. A színes farsangi 

maskarások végigjárják a falut, és minden házba-udvarba betérnek, hogy összegyűjtsék a tyúkólakban talált 

tojást (mint a termékenység és bőség szimbólumát). A szokás a nevét a csupán jelképesen elvégzett 

„tyúkverésről” kapta, a tyúkok fenekét a bohócok furkósbotjukkal jelképesen megütögetik, amely 

szimbolikus cselekedet a jószág termékenységét hivatott elősegíteni. (Forrás: https://moha.hu/node/2) 

A mohaiak másik büszkesége a Mohai Ágnes ásványvíz, melyet helyben, az Ágnes-forrásnál palackoznak, és 

az ország több pontján forgalmaznak. 

 

Összegzés: 

Moha lakossága 600 fő alatti, az 1990-es évek óta növekvő tendenciát mutat. Lakossága (az országos 

viszonyokkal megegyezően) egyre idősödik, melyet azonban kissé ellensúlyoz alvótelepülés jellege és 

Székesfehérvár közelsége, ahonnan beköltözőket fogad. 

A település büszkesége a tikverőzés, amely az országban egyedülálló farsangi hagyomány. A településen 

palackozzák a Mohai Ágnes ásványvizet, mely szintén a falu hírnévét gyarapítja. 
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.) 

Moha község területén oktatási intézmény nem található. Moha község óvodás korú gyermekeinek óvodai 

ellátását a Napközi Otthonos Óvoda látja el, mely 2004. augusztus 1-től Sárkeresztes-Moha Intézményi 

Társulás formájában működik közös fenntartású óvodaként, Sárkeresztesi székhellyel. A környező 

településekről, valamint Székesfehérvárról bejáró gyerekeket is felvállalt az intézmény. Az utaztatást nagy 

részben óvónők végzik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

módosítása érvényében felméri a bölcsődei ellátás szükségességét. A közművelődés helyszíne a helyi 

Művelődési Ház és Könyvtár, amely ifjúsági és nyugdíjas programoknak ad otthont, valamint állandó 

programként tánc és énekkari események zajlanak. A településen elérhető háziorvosi rendelés, 

gyermekorvosi rendelés, védőnői tanácsadás, gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítő szolgálat. A helyiek 

fogorvosi ellátása a szomszédos településen, Sárkeresztesen zajlik, illetve itt található gyógyszertár. 

Forrás: http://www.sarkeresztes.hu/ovoda.php 

1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Moha Község Önkormányzata 2013-ban dolgozta ki Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

Forrás: https://hep.tkki.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx?searchtext= 

A Program összhangban áll az Esélyegyenlőség előmozdításáról szóló CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel.  

A Program az alábbiakat kívánja érvényesíteni: 

- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

- a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy és a lakhatás területén a szükséges intézkedéseket. 

A HEP a mélyszegénységben élők, a gyermekek, az idősek és a nők helyzetét vizsgálta. Intézkedéseket 

fogalmazott meg valamennyi beazonosított probléma kezelésére. A HEP szegregációval, illetve szegregáció 

gyanúval érintett területet nem azonosított. Anti-szegregációs Program kidolgozása tehát nem releváns. 

 

Összegzés: 

A településen oktatási intézmény nem működik, a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat biztosított. A 

településen nyugdíjas klub működik. 

A település kidolgozta Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Szegregációt, szegregációval veszélyeztetett 

területet nem tárt föl, roma lakosságot nem azonosított be. A mélyszegénységben élők, a gyermekek, az 

idősek és a nők helyzetének javítására intézkedéseket fogalmazott meg. A helyzetelemzés megállapításai 

alapján Moha jelentős esélyegyenlőségi problémával nem érintett. 
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

A Moha Községben regisztrált vállalkozások 1000 

főre vetített száma az elmúlt évek során 

mértékében folyamatosan nőtt, melyben enyhe 

törést a 2012-es év jelentett. Ezzel együtt is 

elmondható, hogy a Fejér megyei átlagnak 

megfelelnek ezek a számok, sőt, a régiós átlagnál 

magasabb értéket is mutat, viszont az országos és 

a járási átlagtól elmarad, ez köszönhető annak, 

hogy a Székesfehérvári járás tagja a település. 

Ezzel együtt a település gazdasági súlya alacsony, 

különösen a szomszédos Székesfehérvárral 

összevetve. 

Forrás: https://www.teir.hu/  

1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

A településen – a regisztrált vállalkozásainak száma alapján – a nemzetgazdasági ágazatok közül a 

mezőgazdaság, az ingatlanügyek, a kereskedelem, az építőipar és a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység nemzetgazdasági ág dominál. Ezek mellett a legtöbb nemzetgazdasági ágazatban működik a 

településen vállalkozás, gazdasági súlyuk azonban jóval kisebb.  

 

1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE 

Mohán kizárólag KKV vállalkozás található. A TeIR adatbázisa alapján ugyanakkor a 86 db vállalkozás 

létszámadata nem ismert.  

A településen belül mikrovállalkozások találhatóak meg, számszerűleg 60 db (1-9 fős regisztrált vállalkozás), 

illetve találhatóak olyan vállalkozások is melyeknek létszáma nem ismert. Közép-, illetve nagyvállalkozás 

egyáltalán nincsen.  
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A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján: 

„(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél 

kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2)5 A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül 

az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3)6 A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.” 

1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG, MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE, K+F STB.) 

A település elérhetőségét az 1.1. - Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 

térségi kapcsolatok – fejezetben bemutattuk. Megállapítható, hogy a gazdasági versenyképességet 

befolyásoló tényezők közül az elérhetőség kedvező (főúti kapcsolat, rövid idejű megyeszékhely/főváros 

elérés), a képzettségi adatok országos átlag felettiek, a K+F helyi jelenléte ugyan nem mutatható ki, ám 

Székesfehérvár közelsége miatt ezt a tényezőt is meglévőnek tekinthetjük. A gazdasági versenyképességet 

befolyásoló tényezők további vizsgálata nem indokolt. 

1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT) 

A KSH településsoros 

adatai szerint 2001 és 

2015 év között 154-ről 

230-ra növekedett a 

lakások száma a 

településen. A 2015-ben 

meglévő 230 lakásból 24 

db volt egyszobás, 78 db 

volt kétszobás, 69 volt 

háromszobás, 59 db volt 

négy-, vagy annál 

többszobás, ebből is 

látható, hogy a 

településen a lakás-

körülmények rendezettek, megoldottak. A legtöbb lakás a 2008-ban elején épült, ekkor évente 10 lakás 

létesült, 2001-2009 között a lakások építése még folyamatos volt, majd a 2010-es évektől kezdve apadni 

kezdett az építkezések száma. Abból kiindulva, hogy a település lakossága lassan növekedő tendenciát mutat, 
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kijelenthető, hogy eladó ingatlanokra kismértékben mindig lesz kereslet, ez pedig az ingatlanárakra felhajtó 

hatást gyakorol. 

Az előbbi összesített éves adatok évenkénti változásának bemutatása. 

 

A lakások méret szerinti megoszlása 

alapján a település lakásállománya 

kedvező képet mutat. A két és félszobásnál 

nagyobb lakások aránya majdnem 

háromnegyedét teszi ki az összes 

lakásállománynak. 

 

 

 

 

 

 

Összegzés: 

Moha gazdasági súlya nem jelentős. Vállalkozásai kisvállalkozásnak minősülnek, melyen belül a 

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág dominál.  

Lakásállománya az elmúlt években enyhén, de folyamatosan emelkedett. 
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM 

Moha község 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerint a bevételek (77,363 eFt) a 

módosított előirányzat 98,5%-án teljesültek, míg a kiadások (53,813 eFt) az előirányzat 68,5%-án. Az egyenleg 

tehát pozitív képet mutat. 

A Község rendelkezik költségvetéssel a 2016. évre, melyet az önkormányzat képviselő testülete 

1/2016. (II. 10.) rendelettel fogadott el. Eszerint a Község várható bevételi és kiadási főösszeget 77,303 ezer 

ft-ban határozta meg. A képviselő testület és az önkormányzat jóváhagyott tartaléka 52,262 ezer Ft, melyből 

5000 Ft céltartalék, a többi pedig általános tartalék. Az önkormányzat tervezett bevételei az önkormányzat 

működési támogatásából és működési célú támogatásokból, adókból, közhatalmi és működési bevételekből, 

valamint felhalmozási bevételekből, értékpapírokból és maradványokból állnak, tervezett kiadásai között 

személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök, egyéb 

támogatások, felhalmozási kiadások és egyéb kiadások szerepelnek. A 2016. évre a 1473 ezer Ft összeg került 

elkülönítésre beruházásokra, felújításokra nem lett összeg elkülönítve. A település pénzügyi helyzete 

összességében rendezettnek és stabilnak mondható. 

1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Moha Község Önkormányzata településfejlesztési tevékenységének megalapozásához Településfejlesztési 

Koncepciójának felülvizsgálatát rendelte meg. A készülő szakmai anyag és az erre épülő településrendezési 

eszközök által generált feladatok ellátását az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet biztosítja. 

Az SZMSZ megállapításai alapján a képviselőtestület az önkormányzati feladatok ellátására állandó 

bizottságként Ügyrendi Bizottságot választott. Az Ügyrendi Bizottság feladata: 

- a titkos szavazás lebonyolítása, 

- vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata, 

- a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és ellenőrzése, 

- a képviselők méltatlansági ügyeiben való eljárás. 

A képviselőtestületnek lehetősége van ezen túl ideiglenes bizottság létrehozására is. 
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Az SZMSZ alapján az Önkormányzat feladatai és önként vállalt feladatai: 

Kormányzati 

funkció 

Az önkormányzat  

feladatai 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program- téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042180 Állat-egészségügy 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

Kormányzati 

funkció 
Önként vállalt feladatok 

107054 Családsegítés 
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1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 

Az előző táblázatban szereplő önkormányzati feladatok közül a 013350, a 013360 kormányzati funkció 

köthető közvetlenül a gazdaságfejlesztési tevékenységhez. Emellett azonban az épített környezet, a 

települési arculat fejlesztése, Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások áttételesen ugyancsak 

gazdaságfejlesztéshez hozzájáruló tevékenységnek minősíthető. 

1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

A 041 számkódú kormányzati funkciók mind foglalkoztatáspolitikával kapcsolatosak. Valamennyi 

feladatellátás – munkaerő-vonzata révén – ugyancsak foglalkoztatáspolitikát segítő tevékenységnek 

minősíthető. 

1.10.5. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2008. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete szerint a településen önkormányzati bérlakás és szociális bérlakás nincsen. 

Ugyanakkor az önkormányzat rendelkezik lakóházzal és ahhoz tartozó udvarral. 

1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2008. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete szerint az alábbi intézmények önkormányzati tulajdonúak: 

 Hulladéklerakó telep 

 Ravatalozó 

 Szennyvízátemelő 

 Szennyvízcsatorna 

 Kultúrház 

 Községháza 

 Egészségház 

 Óvoda 

A felsorolt intézmények fenntartási feladatai hárulnak jelenleg az Önkormányzatra.  

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiről az 1.16.2.2. – Megújuló energiaforrások alkalmazása, 

a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei – fejezetben írunk. 

 

Összegzés: 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodása átlátható, az évenkénti költségvetés a honlapon elérhetően 

megtekinthető mindenki számára. Az elmúlt évben a bevételek és kiadások egyenlege pozitív eredményt 

mutatott. 

Az önkormányzati vagyont kizárólagos önkormányzati tulajdonú, korlátozottan forgalomképes, valamint 

forgalomképes vagyontárgyak alkotják. 
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól – 13. §-a meghatározza a helyi 

önkormányzatok feladatait /A kiemelt tevékenységek érintik Moha községet/: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok 

és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi 

önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Moha Község Önkormányzata a 2. pont alatt szereplő településüzemeltetési feladatok közül az alábbiakban 

kiemelteket látja el: 

- köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása). 

 

Összegzés: 

Moha község nagyságrendjének és gazdasági hátterének megfelelő feladatokat lát el, így a 

településüzemeltetési feladatok közül is az SZMSZ-ben rögzítetteket vállalja fel.  
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Moha község az Dunántúli-Középhegység nagytájba, ezen belül a Vértes-Velencei hegyvidék középtájba 

tartozik. A település a Móri-árok kistáj része.  

1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

DOMBORZATI ADOTTSÁGOK 

A Móri-árok kistáj két nagyobb, ÉNy-DK-i csapásirányú peremi vonulatra tagolódik, melyet árkos süllyedék 

választ el egymástól. Az árok közepén, a süllyedék vonalában helyezkedik el Moha. 

A település átlagos tszf. magassága 112 és 119 mBf közé esik. 

FÖLDTANI ADOTTSÁGOK 

A település nagy része folyóvízi kavicson, homokon 

fekszik, a múltban valószínűsíthetően vízfolyás folyt ezen 

a területen, ennek hordalékából alakult ki az itteni 

alapkőzet. Nyomokban deluviális üledék és Megyehegyi 

dolomit formáció található, ez egy ősmaradványokban 

szegény, vastagpados dolomit formáció. A települést 

nyugatról többféle dolomit és mészkőformáció határolja, 

keletről Sárkeresztes irányából folyóvízi üledék. 

 

 

 

TALAJTANI ADOTTSÁGOK 

Az Agrotopo adatbázis adatai alapján Moha területének túlnyomó többségén mészlepedékes csernozjom 

talaj található, mely a legjobb minőségű talajaink közé tartozik. Ezek mellett a Gaja-patak völgyében réti 

talajok, lápos réti talajok találhatóak.  

A település mindegyik talajtípusa jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó 

talaj, a művelésre ez is alkalmassá teszi, ez részben a termőréteg vastagságával is összefüggésben áll. A teljes 

településen felszíntől karbonátos talajok jellemzőek, összességében a mezőgazdasági művelés 

szempontjából mindenhol kedvező tulajdonságúak. 

VÍZRAJZ – FELSZÍNI VIZEK 

Moha község vízrajzi adatainak áttekintésében elsősorban a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 

vettük alapul, valamint a legfrissebb alaptérkép adatait és űrfelvételeket. Ezek tükrében Moha község 

területén két jelentős felszíni vízfolyás található, a Gaja-patak és a Móri-víz, mely közvetlenül a 

Sárkeresztessel közös településhatárban folyik. A Gaja-patak erősen módosított víztest, leggyakoribb 

vízhozama a teljes vízgyűjtőn 3,12 m3/s. Ökológiai állapota a vízgyűjtő-gazdálkodási terv adatai szerint 

gyenge. 

A Gaja-patak a település belterületét keresztül szeli, tájképi szempontból meghatározó. 

Forrás: http://map.mfgi.hu/fdt100/ 
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A hatályos településszerkezeti terv jelöli a település felszíni vízfolyásait, és vízgazdálkodási területként tartja 

számon. 

VÍZRAJZ – FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A felszín alatti víztestek érintettségének vizsgálatát a Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatával 

elfogadott Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT2) alapján végeztük.  

Moha község területe az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony alegységben helyezkedik el. A vízgyűjtő-

gazdálkodási terv szerint Moha község területét leáramlásos porózus és hegyvidéki felszín alatti víztest 

(p.1.7.1.), sekély felszín alatti víztest porózus leáramlással (sp.1.7.1.), illetve hideg karszt felszín alatti víztest 

(k 1.1.) érinti. A VGT2 adatai térképi mellékletei szerint Moha község területe nem esik tápanyag-érzékeny 

területbe, illetve ivóvízkészletek védőterületébe, viszont a község teljes területe nitrátérzékeny terület. 

A karszt felszín alatti víztest mennyiségi állapota jó, kémiai állapota viszont gyenge. A porózus és hegyvidéki 

felszín alatti víztest mennyiségi állapota jó, kémiai állapota szintén jó – a VGT2 szerint. A sekély felszín alatti 

víztest mennyiségi állapota gyenge, kémiai állapota szintén. 

A VGT2 interneten elérhető térképi mellékletei és táblázatos mellékletei nem nyilatkoznak egyértelműen 

arról, hogy a felszíni és felszín alatti víztestek tápanyagterhelése mennyire jelentős a területen. 

KLIMATIKUS ADOTTSÁGOK 

„Magyarország túlnyomó részén az évi középhőmérséklet 10 és 11 °C között alakul.” A településen az évi 

átlagos középhőmérséklet 9,5-10,0 °C. 

„Magyarországon az évi átlagos csapadék 500-750 mm.” Moha területén az átlagos éves csapadékösszeg 

550-580 mm, mely az országos átlag alatti érték. Az éves csapadékmennyiség többsége nyáron érkezik a 

területre, átlagosan 330-350 mm.  

Az évi átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s feletti, mely megfelel az országos átlagértéknek. Az uralkodó 

szélirány északnyugati, az országos átlagnak megfelelően, szintén gyakori a délkeleti szél is, kisebb 

átlagsebességgel.  

Az éghajlati adottságok alkalmassá teszik a területet szőlőtermesztésre, általánosságban azonban a kevéssé 

hő- és vízigényes növények számára megfelelő az éghajlat. 

Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere 
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NÖVÉNYZET 

Zólyomi Bálint 1:1.500.000 léptékű, Magyarország 

potenciális vegetációját ábrázoló 1989-es térképe 

szerint Moha területén a Gaja-patak környékén 

ártéri ligeterdők és mocsarak foglalnának helyet, 

míg a magasabban fekvő löszháton tatárjuharos 

lösztölgyesek. 

A Móri-árok kistáj eredeti növényzetéből mára 

lényegében semmi nem maradt, a jelenlegi 

növénytakaró másodlagosan kialakult, vagy teljesen 

mesterséges élőhely-foltokat tartalmaz. Nagyobb 

területeken találhatóak száraz, illetve üde-nedves 

gyepek, ezek egy része azonban jellegtelen, kevéssé 

típusos. A legnagyobb kiterjedésű természetesebb gyepek a kistájban a mocsárrétek és a löszön kialakult 

száraz gyepek. Természetesebb erdők csak elszórtan, a kistáj peremén találhatóak.  

Műholdas felvételek tanúsága szerint Moha területén a csekély mennyiségű erdőn és a lakott területeken 

kívül szinte mindenhol mezőgazdasági területek láthatóak. A település északnyugati végén található erdők a 

topográfiai térképek szerint elsősorban tölgyes állományok. 

A nyilvántartott erdőterületek, valamint a zöldfelületek elhelyezkedését az 1.13. - Zöldfelületi rendszer 

vizsgálata – fejezetben mutattuk be.  

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) keretei között készített, Magyarország 

természetközeli növényzettel való borítottságát ábrázoló térkép szerint Moha község természetközeli 

növényzettel való borítottsága 10-30% közötti.  

A tájfásításra alkalmas növényfajok összetételének vizsgálatát a földrajzi kistájak növényzete alapján 

végeztük. A Móri-árok kistájon nincsenek jelen gyakori élőhelyek, ezért csak a közepesen gyakori élőhelyek 

előfordulását soroltuk fel, valamint az ezekhez tartozó növényfajokat vizsgáltuk annak érdekében, hogy a 

tájfásításra alkalmas fajokról képet kapjunk. 

Móri-árok kistáj: 

Közepesen gyakori élőhelyek:  

 D34 – Mocsárrétek 

 H5a – Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek 

 OB – Jellegtelen üde gyepek 

 OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

 RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 

 P2b - Galagonyás-kökényes-borókás cserjések (Á-NÉR 2011-ből kivezetésre került kategória) 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 2. melléklete szerint a tervezési területen az alábbi fajok tekinthetőek 

őshonosnak: 

- Barkócaberkenye 

- Budai berkenye 

- Csertölgy 

- Déli berkenye 

- Erdeifenyő 

- Fehér fűz 
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- Fehér nyár 

- Tatárjuhar 

- Fekete nyár 

- Gyertyán 

- Házi berkenye 

- Hegyi juhar 

- Hegyi szil 

- Kecskefűz 

- Keleti gyertyán 

- Kislevelű hárs 

- Kocsányos tölgy 

- Kocsánytalan tölgyek 

- Korai juhar 

- Közönséges boróka 

- Közönséges bükk 

- Közönséges nyír 

- Lisztes berkenyék 

- Madárcseresznye 

- Magas kőris 

- Magyar kőris 

- Mezei juhar 

- Mezei szil 

- Mézgás éger 

- Molyhos tölgy 

- Nagylevelű hársak 

- Rezgő nyár 

- Sajmeggy 

- Törékeny fűz 

- Vadalma 

- Vadkörte 

- Vénic szil 

- Virágos kőris 

- Zselnicemeggy 

Ennek alapján: 

Tájfásításra alkalmas fafajok a kistájhoz tartozó gyakori, illetve közepesen gyakori élőhelyeken: 

- hárs- fajok (Tilia spp.) 

o kislevelű hárs (Tilia cordata) 

o ezüst hárs (Tilia tomentosa) 

- tölgy- fajok (Quercus spp.) 

o kocsányos tölgy (Quercus robur) 

o csertölgy (Quercus cerris) 

- kőris- fajok (Fraxinus spp.) 

o magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) 

o magas kőris (Fraxinus excelsior) 

- juhar- fajok (Acer spp.) 

o hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 

o korai juhar (Acer platanoides) 

- gyertyán (Carpinus betulus) 

- fehér nyár (Populus alba) - (jellemzően vizes, üde élőhelyeken) 

- szürke nyár (Populus canescens) - (jellemzően vizes, üde élőhelyeken) 

- fekete nyár (Populus nigra) - (jellemzően vizes, üde élőhelyeken) 

- fehér fűz (Salix alba) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken) 

- mézgás éger (Alnus glutinosa) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken) 

Tájfásításhoz alkalmazható cserjefajok a kistájhoz tartozó gyakori, illetve közepesen gyakori élőhelyeken: 

- kökény (Prunus spinosa) 

- gyepűrózsa (Rosa canina agg.) 

- rekettyefűz (Salix cinerea) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 

- füles fűz (Salix aurita) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 

- parti fűz (Salix elaeagnos) – (jellemzően vizes, üde élőhelyeken fordul elő) 

- egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 
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- varjútövis benge (Rhamnus catharticus) 

- veresgyűrű som (Cornus sanguinea) 

- ostorménfa (Viburnum lantana) 

- csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) 

Gazdasági területeknél, beültetési kötelezettség teljesítése esetén javasolt fajok: 

- fehér nyár (Populus alba) 

- Turkesztáni szil (Ulmus pumila 'Puszta') 

- mezei juhar (Acer campestre) 

- gyertyán (Carpinus betulus) 

- kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 

Forrás: 

http://www.novenyzetiterkep.hu/magyar/node/101  

http://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011  

1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Moha első írásos említése az 1240-es évekből származik, de a település határában - a Gaja patak mellett - és 

a belterületen a neolitikumból és a bronzkorból származó leleteket is találtak. A faluban 1330-ban már 

kőtemplom állt, és első ízben 1374-ben került feljegyzésre az "Áldókút", amelynek jótékony hatását a nép jól 

ismerte. 

1573-ban már okmány is szól Moháról: a pannonhegyi benczések egy iratában úgy írnak róla, mint "hajdan 

nemes major, mely a mohácsi vész után bekövetkezett török pusztítás miatt lakosaitól teljesen elhagyatott". 

A török elvonulás után a megye 1692-ben kezdte újra meg működését, és első évében Mohát már, mint lakott 

községet említik. 

Az 1715. és 1720. évi összeírásokban – mely szerint 25 jobbágy és zsellér, mindösszesen 367 hold birtokkal 

tette ki a falu lakosságát – a név szerinti felsorolásban a leghangzatosabb magyar nevekkel találkozunk, és 

valószínű, hogy a községet ekkor tiszta magyar lakosság lakta.  

1750-ben Moha tulajdonosa Amade László, a hírneves költő lett, tőle pedig gróf Amade Tádé örökölte, akinek 

a mohai víz első komoly felvirágoztatását is köszönhetjük: pavilonokat emeltetett, ahová a környékbeli 

polgárok gyakran hosszú sorokban jártak ívókúrázni. 

A XVIII. századi tulajdonos-cserével a község a Bajzáth család, majd annak leszármazottja, Kempelen Imre 

tulajdonába került, és virágkorát élte. Feltárása és beépítése során telepítették a jellegzetes mohai platánsort 

a forráshoz vezető sétány mellé, ami a környékbeli és székesfehérvári közönség látogatott mulatóhelyévé 

vált gyakori színielőadásokkal. Kempelen édesanyjáról Ágnes-forrásnak nevezte el azt a vizet, amit a Bécsi 

Világkiállításon (1873) többek között Ferencz József császár, VII. Edward későbbi angol király és Milan szerb 

király kóstolgatott elismeréssel.(A család leszármazottja Kempelen Farkas (1734-1804), a híres tudós és 

feltaláló, aki beszélő- és sakkozó gépeiről közismert.)  

Forrás: https://moha.hu/node/3  (utolsó megtekintés: 2017. szeptember 8.) 

Az Első Katonai Felmérés idején a település már a jelenlegi nevét viselte, településszerkezetéről elmondható 

hogy egy utcás szerkezetű volt. Az utca mentén sorban helyezkedtek el a házak, a mezőgazdaság volt a fő 

profilja a településnek, Keletről vízfolyás, nyugatról szántó határolja a települést. A közlekedés és a település 
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életének szempontjából fontos volt a Székesfehérvárral való kapcsolat megléte, a környező települések közül 

Keresztessel állt közvetlen kapcsolatban. 

A Második Katonai Felmérés idejére (1800-as évek első fele) Moha jelentős növekedésen esik át, melynek 

vélhetően egyik motorja kedvező közlekedési helyzete volt. Ekkorra az Ófalu ma is látható szerkezete 

kialakultnak tekinthető, és innentől kezdve sokáig nem változott. A táj szerkezete a két felmérés között 

keveset változik, látványosabb azonban az úthálózat alakulása. Az Első Katonai Felméréshez képest több 

kisebb mellékút épült, a környező településeket ezzel összekapcsolva. A település fő útvonalaként viszont így 

is megmaradt a Székesfehérvár felé vezető út. A települést körbevevő dűlők is ezen felmérés után jöttek 

létre, mint egy 1882-es kataszteri térkép szerint a településtől nyugatra található Krumpli dűlő, vagy keletre 

a Kertaljai dűlő. 

A Harmadik Katonai Felmérés idejére a település képe keveset módosult. A legnagyobb változást az 

jelentette, hogy tanyák jelentek meg a külső területeken. Emellett a művelésben komolyabb változások 

történtek, ebben az időszakban jelentősen lecsökkent az erdőállományok nagysága, míg a szántóterületek 

tovább növekedtek és elérték nagyjából mai kiterjedésüket. 

Az 1990-es évekre a mezőgazdaság egyre erőteljesebb gépesítésének és a nagytáblás művelés kialakulásának 

okán Moha társadalma átalakul, csakúgy, mint a legtöbb nagyvárosi szomszédsággal rendelkező településen. 

A mezőgazdaság kevesebb embernek tud munkát adni, ezzel párhuzamosan az ipari és a szolgáltatási szektor 

egyre több munkaerőt képes felvenni, így Mohán is kialakult az ingázás jelensége, és ezzel együtt fokozatosan 

alvótelepüléssé vált. Már a rendszerváltás előtt az Ófalu mellett új utcák nyíltak, melyek igen hamar 

beépültek, illetve a zártkerti területeken, elsősorban a mai Újhegy területén elkezdtek a tulajdonosok 

hosszabb távra berendezkedni. Ez utóbbi jelenség adja a település mai kihívásainak egy részét, ahogy sok 

más, zártkerttel rendelkező település esetében is. 

A település tájváltozásait az alábbi térkép-kivágatokon szemléltetjük: 

 
I. Katonai Felmérés (1780-1784.) II. Katonai Felmérés (1806-1869.) 
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III. Katonai Felmérés (1869-1884.) 

 
M=1:10.000 arányú topográfiai térkép 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A település közigazgatási területén belül – tájhasználat 

szempontjából – a művelt területek vannak többségben, a művelés 

alól kivett és egyéb nem művelt területekkel szemben. A település 

teljes területe 987,7 ha, ebből Fejér Megyei Területrendezési Terve 

905,18 ha-t tart számon mezőgazdasági területként. A település 

egészét tekintve mind a lakott területek mérete, mind a tájhasználat 

jellege, mind a telekstruktúra és az építkezési kultúra elsősorban a 

falusias karakterre engednek következtetni, az újabb lakott 

területeken azonban inkább a kertvárosias jelleg dominál. 

A település tájhasználata a történelmi hagyományokból és a 

földrajzi helyzetből is adódóan jelentős mértékben a mezőgazdasági 

művelés dominanciáját mutatja. A művelés alatt álló területek a 

település közigazgatási területének 89,4%-át teszik ki, melyek döntő 

többsége szántó művelési ágú. Kis területeken, elsősorban a zártkerti részeken megjelenik a szőlő, illetve a 

kert művelési ág, területi arányuk azonban elenyésző. Erdőművelés alatt álló területek elsősorban a település 

művelésre kevésbé alkalmas, északnyugati területein vannak.  

Jóllehet a tájhasználatok jellege az évszázadok során keveset változott Mohán, a használat módjában sok 

változás történt, így a település külterületei sem adják vissza teljes valójukban a korábbi arculatot. 

Forrás: Az ábrák készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok. 
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1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezetének lehatárolását a DINPI digitális adatszolgáltatása alapján 

végeztük el. A lehatárolást – amely az OTrT övezeti tervlapjának 

területét pontosítja – a településszerkezeti terv térségi tervekkel 

való összhangjának igazolására szolgáló munkarésze is tartalmazza.  

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 

(OTrT) kerültek lehatárolásra. Ez alapján Moha területének csak kis 

része tartozik tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezetbe, a település keleti részén található ilyen jellegű 

terület. A területen áthalad a Gaja patak, valamint a terület egyes 

szakaszai érintik a Natura 2000-es területeket is, illetve közvetlenül 

határos a Sárkeresztesi tájképvédelmi területtel is, ezáltal egységet alkotva azzal. Az érintett területek közé 

tartozik egy ex lege védett láp terület is, amely a település közigazgatási területének délkeleti részén 

található. 

A kijelölt területet nagyfeszültségű elektromos légvezetékek keresztezik. Tájképi szempontból ezek a 

létesítmények kedvezőtlenek, ám hatásukkal adottságként kell számolni. 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) adatszolgáltatása 

szerint Moha község közigazgatási területét országos jelentőségű 

védett természeti terület nem érinti. A település területén található 

a Móri-árok Natura 2000 terület (különleges természet-megőrzési 

terület, HUDI20033), mely létrehozásának célja a területen 

található közösségi jelentőségű élőhelyek (pl. Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek, Mészkedvelő üde láp- és sásrétek) és fajok megóvása. 

Fenntartási terve jelenleg nincs, általános célkitűzései között – a 

terület adatlapján – a kedvező természeti állapot és a kedvező 

természeti állapottal összeegyeztethető gazdálkodás feltételeinek 

kialakítása szerepel. A Móri-árok Natura 2000 terület a település 

keleti felén helyezkedik el, elsősorban a Móri-víz medre, illetve az 

azt szegélyező, rét művelési ágba sorolt ingatlanok alkotják.  

A Község területén található láp ex-lege (a törvény erejénél fogva) 

védett természeti területnek számít. 
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1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

A DINPI adatszolgáltatása szerint az Országos Ökológiai Hálózatból 

a magterület, illetve ökológiai folyosó érinti Moha közigazgatási 

területét. Az övezet lehatárolását – amelyik a térségi övezeti tervlap 

területét pontosítja – a településszerkezeti terv térségi tervekkel 

való összhangjának igazolására szolgáló munkarész is tartalmazza.  

Eszerint az ökológiai hálózat magterületébe esik a Gaja-patak 

medrének egy része, illetve több dűlő is, a közigazgatási határ keleti 

részén. Ezen területek egyben Natura 2000 területi védelem alá is 

esnek.  

Az ökológiai folyosóhoz tartozik két dűlő a település déli határában, 

illetve a Móri-víz Mohán átfutó szakasza is.  

 

 

 

1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

Mohán a fő tájhasználati konfliktust a nagyparcellás mezőgazdasági művelés mellett az egykori zártkertek – 

kisparcellás gyümölcsös területek jelentik. A településmagot délről övező hosszú, keskeny parcellákon a 

művelés helyett, vagy mellett megjelentek az állandó lakhatás céljából épült épületek, és megkezdődött az 

érintett területek belterületbe vonása. Mivel a település rendezési terve is lakóterületként képzeli a terület 

jövőjét, ezért az egykori kertekre, gyümölcsösökre a biztos átalakulás vár. Hasonló a helyzet a település déli 

részén elhelyezkedő kertekre is, melyek Székesfehérvár közelsége miatt az elmúlt évtizedben gyorsuló 

ütemben kezdtek lakóházakkal beépülni. A terület azonban Moha belterületétől teljesen különálló egységet 

képez, közművekkel való ellátottsága és Moha központjával való közlekedési kapcsolata hiányos.  

 

Összegzés: 

Moha domborzati adottságai a szántóföldi művelésnek kedveznek, tájhasználata ennek megfelelően 

alakul. A település területén áthaladó Gaja-patak és Móri-víz vízfolyások mentén természetvédelmi 

szempontból értékes területek helyezkednek el, a külterület országos ökológiai hálózat magterületével és 

ökológiai folyosó területével, valamint Natura 2000 területekkel is érintett. 

A külterület szántóterületein a nagyparcellás művelés táblaméretei kívánnak átgondolást. A biodiverzitást 

fokozó tájfásítások hiánya azonosítható be. 

További konfliktust jelez a zártkerti területek lakóterületi jövője. 

  

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 48 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 

elemek 

Egy település megfelelő zöldfelületi ellátottsága nagyban hozzájárul az élhető, egészséges környezethez, 

kedvezően befolyásolja a település karakterét, illetve közvetett módon gazdasági felhajtóerővel is bír. A 

szerkezeti, illetve kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

közé tartoznak az erdőterületek, erdősávok, fasorok, mezsgyék, sövények, gyepterületek, felszíni vizek parti 

sávja, parkok, köz- és magánkertek, temetők, zöldfelületi intézmények kertjei (óvodák, iskolák kertjei), 

valamint a testgyakorlás színterei: játszóterek, sportpályák. A zöldfelületek rendszerbe foglalásában különös 

szerepe van a települések szegélyének, mely lehetővé teszi a kül- és belterületi zöldfelületi elemek 

összekapcsolását. Ezek szerepe mind a település lakói, mind az állat- és növényvilág életében egyaránt fontos: 

lehetővé teszi a génáramlást a populációkon belül, illetve populációk között, segít fenntartani a 

biodiverzitást. 

Felszíni vízfolyások, csatornák jelen vannak, elsősorban a lakóterületektől keletre a Gaja-patak és a Móri-víz.  

A belterületen, illetve azzal határosan további zöldfelületi elemek jelennek meg, elsősorban a lakóterületek 

központjában, illetve az északnyugati részén. Ide tartozik a sportpálya, mint a lakosság számára 

kikapcsolódási lehetőséget biztosító terület, a település központjában található temető, valamint a 

református templom kertje. 

A Mohai Ágnes-forrás telephelye felé vezető út fasora a település értékes, megőrzendő eleme. 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A hatályos településszerkezeti terv több helyen is jelöl zöldterületeket, melyek közé tartozik a település 

központjában található temető, illetve a vasútállomás közelében található sportpálya. Ezzel együtt a 

település belterületi zöldfelületeinek állapota, funkciógazdagsága nem elégíti ki teljes mértékben a 

szükségleteket, így ezek mindenképpen fejlesztendőek mind minőségi, mind területi paramétereiket 

tekintve. 

A külterület és belterület zöldfelületi hálózata jelenleg igen laza kapcsolatban áll egymással, kapcsolódási 

pontokat jellemzően egy-egy fasor, illetve a lakóterületek melletti erdőfoltok jelentenek. 

A külterületi zöldfelületi rendszer jelen pillanatban igen visszafogott mértékben képes funkcióját ellátni, 

tekintve, hogy a nagytáblás művelési szerkezet szinte egyeduralkodó a tájban. Ennek a helyzetnek a 

megszüntetése a korábban említett táj- és talajvédelmi szempontok mellett turisztikai szempontból is 

kifizetődő lehet, egy sűrűbb erdősáv- és mezsgyehálózat egy későbbi zöldút-fejlesztés során a gyalogos, 

kerékpáros és lovas turizmus megerősödését hozhatja magával. 

1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

Egyik legfontosabb hiányosság a zöldfelületi rendszerben a nyilvántartás hiánya. Egy naprakészen tartott 

adatbázis birtokában megfelelő képet kaphatunk a települési zöldfelületek növényzetének állapotáról, faj- és 

korösszetételéről, illetve arról, hogy hol fordulnak elő a településen jelentősebb kiültetések, illetve hol 

vannak olyan területek, ahonnan ez hiányzik, vagy pótolandó. 
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További konfliktus, hogy a településen nincs főkertészi feladatokat – a települési zöldfelületek számon 

tartását, illetve fenntartását, vagy a fenntartás, pótlás megszervezését – ellátó ember. Egységes kezelés 

hiányában pedig a település zöldfelületei nem tudnak jó minőségű képet adni. A jelenlegi összkép változó a 

ráeső figyelem függvényében, sok helyütt elhanyagolt, a meglévő lehetőségeket, a meglévő zöldterületek 

adottságai kihasználatlanok. 

FŐBB BELTERÜLETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

 Kevés út menti fásítás, a meglévőek gondozottsági foka (alakítás, törések, fasebek kezelése, hiányzó 

fák pótlása) alacsony. 

 Az újabb lakóterületek zöldfelületi ellátottsága jóval alacsonyabb, beleértve a zöldfelületi 

intézményeket is. 

 A közparkként funkcionáló zöldterületek funkcióban szegények, minőségi, esztétikai színvonaluk 

alacsony. 

 A lakóterületeket nem zárja le egységes zöldsáv, számos helyen közvetlenül érintkeznek a 

külterülettel. 

FŐBB KÜLTERÜLETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

 Számos helyen hiányzik a kapcsolat a kül- és belterületi zöldfelületi rendszer között, mely egyrészt 

hátrányos a térség állatpopulációi számára, másfelől gátja a település turisztikai fejlődésének. 

 A külterületen jelentős zöldfelületi hiány állapítható meg a nagy szántóföldi táblaméretek miatt, mely 

talaj- és természetvédelmi szempontból egyaránt hátrányos. 

 

Összegzés: 

Moha zöldfelületi rendszerét külterületen a szántó- és erdőterületek, valamint a köztük lévő erdősávok, 

belterületen pedig a lakóházak kertjei és a közterületi fásítások teszik ki. A meglévő állapot több konfliktust 

hordoz, amely döntően a hálózatos zöldfelületi rendszer hiányosságára vezethető vissza. 
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.14.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A hatályos településszerkezeti terv 

megállapításait, megvalósult elemeit az 

1.6.2. - A hatályos településszerkezeti terv 

megállapításai, megvalósult elemek – 

fejezetben bemutattuk.  

Moha egy szalagtelkes szerkezetű, orsós 

utcájú falu, mely fejlődése során egy 

párhuzamos utcával bővült. 

A lakóterületek a közigazgatási terület 

közepén foglalnak helyet, a beépített 

területeket körben mezőgazdasági és 

erdőterületek övezik. A településen 

vasútvonal és két vízfolyás is keresztül 

halad északnyugat-délkeleti irányban, de 

ezek a lakóterületeket nem osztják ketté. 

Moha helyi sajátosságának tekinthetők a település déli határában található kisparcellás kertek, melyek a 

szomszédos Székesfehérvár hasonló kertjeihez közvetlenül csatlakoznak.  

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

A fejezethez tartozó ábrán tüntettük fel a településen lévő művelési ágakat, illetve minőségi osztályokat. A 

földhivatal adatszolgáltatása szerint az alábbi minőségi osztályok számítanak átlagosnál jobbnak: 

művelési ág átlagosnál jobb minőségi osztály 

szántó 4-5 

legelő 1-2 

rét 2-4 

A földhivatali adatszolgáltatás szerint az átlagosnál jobb minőségű termőföldek a település külterületén 

elszórtan, de legnagyobb mennyiségben a belterülettől északra, illetve keletre helyezkednek el. 

Forrás: az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok, 
illetve a hatályos TSZT. 
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Művelési ágak Minőségi osztályok és átlag feletti minőségi osztályok 

Forrás: az ábrák készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok.  

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A HATÁLYOS TSZT AZ ALÁBBI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET TÜNTETI FEL: 

- Falusias lakóterület 

- Településközpont vegyes terület 

- Gazdasági terület 

- Gazdasági terület (mezőgazdasági major) 

- Különleges terület: Temető területe 

A HATÁLYOS TSZT AZ ALÁBBI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET TÜNTETI FEL: 

- Közlekedési terület 

- Erdőterület 

- Mezőgazdasági terület (Általános, kertes, korlátozott) 

- Vízgazdálkodási terület 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

A földhivatali alaptérkép a településen 11 db középületet jelöl. Ezek között az alábbi funkciókat jelöli meg: 

- községház, 

- kultúrház, 

- áruház. 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

Barnamezős területnek tekintjük a használaton kívül került, vagy jelentős mértékben alulhasznosított, 

általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági 

területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. Moha községben 

alulhasznosítottnak tekinthető ilyen értelemben a vasútállomás és környéke, tekintve, hogy személyszállítás 

nem zajlik rajta. 

Ezen felül számos olyan alulhasznosított ingatlan található a településen, melyek nem tekinthető barnamezős 

területnek. Ilyenek a kertes, zártkerti területen vannak jelentős számban, ahol a terület jelentős része kert, 
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illetve gyümölcsös művelési ágban szerepel, de nem áll művelés alatt. Hasonló ingatlanok találhatóak 

emellett a Székesfehérvár határában található zártkertes területen, amely azonban átalakulóban van, 

lakóépületekkel épül be. 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A településen szlömösödéssel érintett terület nem található. 

1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A telekméretek vizsgálatát a földhivatali 

alapadatok felhasználásával végeztük. Az 

ingatlanok alapterület szerinti osztályozása a 

hatályos helyi építési szabályzatban megjelölt 

határértékek figyelembe vételével történt.  

Moha területén a földhivatali alaptérkép szerint 

889 db ingatlan található. Ebből 273 db ingatlan 

belterületi fekvésű. A belterületi ingatlanok 

42,86%-a 

(117 db) 

1500 m2 

feletti, 

39,56%-a 

(108 db) pedig 800 és 1500 m2 közötti méretű. A belterületi ingatlanok 

17,58%-a 800 m2 alatti területű. Az 1500 m2-nél nagyobb területű 

ingatlanok a belterület területének 71,45%-át foglalják el, a 800 és 1500 

m2 közötti méretű telkek a belterület 24,49%-át, míg a 800 m2-nél kisebb 

telkek a belterület 4,06%-át. Ezek alapján elmondható, hogy a belterületre 

az országos átlaghoz viszonyítva magas telekméretek jellemzőek. 

A külterületre szinte kizárólag az 1500 m2 feletti 

területű ingatlanok jellemzőek. 1500 m2 alatti 

területű ingatlanok jellemzően csak a zártkerti 

területeken fordulnak elő, illetve egyes útként 

nyilván tartott ingatlanokon. A zártkerteken 

kívüli területeken (ahol a legtöbb ingatlan 

szántóként nyilvántartott) az átlagos telekméret 

5,95 ha, a zártkerteken belül az átlag 1367,7 m2.  

 

 

Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami 
alapadatok. 

Telekméretek területi 
aránya (belterület

1500 nm felett 800-1500 nm

800 nm alatt

Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok. 
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1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A telkek tulajdoni formája tekintetében eltérő viselkedést a Magyar Állam, az Önkormányzat és a 

magántulajdonban álló ingatlanok mutatnak.  

Az Önkormányzati vagyonkataszter a következő fejezetben részletes kifejtésre kerül.  

A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány ingatlantípus állami 

tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az 

állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az alábbiak: 

Vízfolyások, csatornák: 

 - Gaja-patak 

Országos közutak 

 - 8203 j. Sárkeresztes-Guttamási-Isztimér összekötõ út 

Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák 

 - 5-ös számú Székesfehérvár - Komárom (Rendező) vasútvonal 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek a 100%-ban 

az állam tulajdonában álló: 

 - védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő 

 - a gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő 

természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő 

1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

elhelyezkedését az önkormányzat 

adatszolgáltatása alapján azonosítottuk.  

Önkormányzati tulajdonba tartozik a 

településen lévő sporttelep, a kultúrház 

és a községháza ingatlana, a volt 

hulladéklerakó területe, illetve a 

települési közutak, valamint kisebb, helyi 

jelentőségű árkok.  

1.14.4. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET 

GEODÉZIAI FELMÉRÉSE 

Moha rendelkezik DAT-os alaptérképpel, 

ezért a település geodéziai állapota 

rendezett.  

  

Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok, 
illetve az Önkormányzati tulajdonkataszter adatai. 

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 54 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

A földhivatali alapadatok szerint Mohán 

összesen 368 db épület található. Ezek 

közül a település belterületén 257 épület 

helyezkedik el, melyek 81,32% lakóépület 

(209 db, amely 2 épület kivételével a 

település teljes lakóépület-állománya), 

14,01%-a gazdasági és melléképület (36 

db), 4,28%-a középület (11 db), 0,39%-a 

üzemi épület (1 db). A belterületen 

található gazdasági és melléképületek 

általában a lakóépületekhez csatoltan 

jelennek meg a hátsókertben, illetve 

önállóan a zártkerti fekvésű területeken 

elszórva.  

A közintézmények, középületek kivétel 

nélkül a Fő utcában helyezkednek el, így ez az utca adja a település központi tengelyét. Az utcában található 

a polgármesteri hivatal épülete és a református templom is.  

Moha egyetlen földhivatali alaptérkép 

szerinti üdülőépülete a közigazgatási 

terület déli részén elhelyezkedő zártkerti 

parcellán található. A településen 

nincsenek nyilvántartott vegyes funkciójú 

épületek, illetve rendezetlen funkciójú 

épületek.  

 

 

 

 

 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

Az ingatlanok beépítettség szerinti osztályozását az OTÉK által előírt határértékek figyelembe vételével 

végeztük.  

A település 889 ingatlanából 625 db, azaz 70,3% beépítetlen, ezeknek túlnyomó többsége, 605 db (96,8%) 

külterületen, illetve zártkertben található. Az összes belterületi ingatlanból (273 db) 89 db (32,6%) 

beépítetlen a földhivatali alapadatok szerint. A település teljes közigazgatási területén a fekvés szerinti 

beépítési arányokat a lenti diagram tartalmazza. Az ábra alapján jól kivehető, hogy a belterületen a 

legjellemzőbb beépítési arány 5-20%. A belterületi ingatlanok beépítésének spektruma a következőképpen 

Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok. 

138

11

211

1 7

Összes épület

Gazdasági és melléképületek Középületek, közintézmények

Lakóépületek Üdülőépület

Üzemi épület
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alakul: 32,6% beépítetlen, 4,4% 0-3%-os beépítettségű, 4,4% 3-5%-os beépítettségű, 25,64% 5-10%-os 

beépítettségű, 16,85% 10-15%-os beépítettségű, 9,52% 15-20%-os beépítettségű, 3,3% 20-30%-os 

beépítettségű,, 1,47% 30-40%-os beépítettségű, 0,37% 40-80%-os beépítettségű, illetve 1,47% 100%-os 

beépítettségű. Az 50-60%-os és a 60-80%-os beépítettségű tartományban nem található ingatlan. 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

A település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervén szereplő falusias lakóterületeken a 

megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 m, településközpont vegyes övezetben pedig max. 6,5 m, mely 

lakó, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek elhelyezésére vonatkozik.  

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

Moha településkarakterét nagyban meghatározza gazdag táji környezete. A település léptékében megmaradt 

békés, falusi jellegénél, melyhez lakói a rendezett településkép fenntartásával is hozzájárulnak. A község 

teljes területe többféle típusra tagolható. Az egyutcás jellegű falu területe mellett találunk átmenetet a 

modern kertváros felé, de rendelkezik zártkert jellegű, átalakuló területekkel is. Területén és lakosságszámán 

túlmutató, változatos karakterű területek jellemzik. 

1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Moha településszerkezetének változása legnagyobb részletességgel a katonai felmérések idejétől 

vizsgálható. Az Első Katonai Felmérés térképein Moha egy körülbelül 60 házból álló egyutcás falu. A Második 

Katonai Felmérés idejére a település szerkezete keveset változott, azonban itt már megjelenik a templom, és 

vízimalmok is láthatók a Gaja-patak mentén. A település a 20. század második feléig szinte változatlan 

formában létezett, a településszerkezet csak az 1980-as, 1990-es években változott meg az Ifjúság utca 

megnyitásával/beépülésével. 
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi 

Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály 2017 júliusi digitális 

adatszolgáltatása szerint Moha község 

közigazgatási területét 12 db régészeti 

lelőhely érinti részben, vagy teljes 

egészében. A 22047 és 22571, valamint a 

22573 és 22575 azonosítójú lelőhelyek 

kettős kiterjedésűek, ezért a nagyobb 

lehatárolással egyetlen lelőhelynek 

minősíthetők. Ezekre tekintettel jelenleg 

10 nyilvántartott régészeti lelőhellyel 

számolunk. Mindezeken túl egy új 

Határhalom-megnevezésű régészeti 

lelőhely bejelentés alatt áll. A lelőhelyek 

közül a Homokbánya-megnevezésű 

(azonosító: 22047, szám: 1) fokozottan 

védett, II. bírság kategóriába tartozott 2005-ig. Jelenleg valamennyi lelőhely szakmai védelmet élvez.  

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 2017 júliusi 

adatszolgáltatása szerint 1 db műemlék (Temetőkereszt) található a községben a 143 hrsz.-on. A műemlék az 

adatbázisban a 10144 törzsszámmal és a 3691 azonosítószámmal rendelkezik, II. bírság kategóriába tartozik.  

A temetőkereszt 1796-ban készült, a temetőnek a műút 

elágazása felőli sarkában található. Hátsó oldalának sírkő dől 

(Asztalos Sándor és neje; 1872). A kereszt lábazata három, 

egymás fölé helyezett, felfelé egyre szűkülő kőhasábból áll. Az 

alsó hasáb díszítetlen, a középsőn SCLTE ANDRE (AS) ENGL(?) 

felirat. A harmadik hasáb főoldali felső sarkaiban egy-egy 

koponya, ezek között kezdődik az alábbi felirat:  

BENEFACTORI 

FRANCISCO POST 

ERECTA DIE 14 SEPT 

1796 

A fenti lábazaton koporsó formájú kőhasáb nyugszik, melynek 

főoldalán faragott dombormű látható. Ezen koszorú által 

összefogott különböző, mára kissé kivehetetlen formájú, 

valószínűleg a Passióhoz, a Feltámadáshoz kapcsolódó eszközök: 

lándzsák, harsona stb. A koporsó alakú részről emelkedik a 

magasba a kőkereszt. A keresztszárak hármas karéjban 

végződnek, a felsőn felirattekercs (INRI-tábla?) maradványai. 

Középen kissé rossz állapotú korpusz.  

(Forrás: http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=3691) 

Forrás: Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok, 
illetve a Miniszterelnökség adatszolgáltatása) 

Forrás: Saját fotó 
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1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Az Országos Területrendezési Terv – 3/6. számú melléklet szerint Moha világörökségi és világörökségi 

várományos területtel nem érintett. Utóbbit erősíti meg a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről 

szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet, amelyben Moha község nem szerepel. 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 

adatszolgáltatása szerint Moha területén 1 db műemlék található. A műemlék bemutatása a 1.14.6.3. 

fejezetben szerepel. 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

Moha területén műemlékvédelmi jelentőségű történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem 

található. 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

Moha területén műemléki terület (történeti táj, műemléki jelentőségű terület) nem található.  

A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 2017 júliusi 

adatszolgáltatása alapján Moha területén 1 db műemléki környezet van nyilvántartva. A temetőkereszt ex-

lege műemléki környezete a 144, 211, 212, 215, 234/1, 234/2, 141/2, 142/1, 142/2, 080, 087, 089, 602, 603/5 

hrsz.-ú ingatlanokra terjed ki. 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Moha területén nemzeti emlékhely nem található.  

1.14.6.9. Helyi védelem 

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 12.) 

önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján a település helyi védelem alatt álló egyedi értéke a következő: 

 Református templom (Fő utca, 1 hrsz.) 

A védelem indoka: A templom a község egyik legrégebbi épülete. Moha történetében fontos szimbolikus, 

jelképszerű jelentéssel bír. Generációk számára nyújtott menedéket, védelmet, fontos erkölcsi és pedagógiai 

funkciót biztosít. A község arculata szempontjából is jelentős épület, amely dacolt az évszázadok viharaival. 

A védendő építészeti értékek leírása: „A templom a település legrégebbi épülete. Komoly építészettörténeti 

értékkel bír, amelyet mindenképp meg kell óvni. Az épület legértékesebb része a torony valamint a 

nagyterem, amelyet felújítás esetén az eredeti állapot szerint kell helyreállítani illetve megtartani. A hátsó 

bővítés nem rendelkezik építészeti értékkel, csak használati értéke van.” 

1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI 

Az épített környezet konfliktusai az alábbi esetekben léphetnek föl: 

• Eltérő, egymást zavaró területhasználat: 
o környezetvédelmi problémák okozása (zaj-, rezgés-, levegő-, talajterhelés) 

• Jelentős épülettömegbeli eltérés: 
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o esztétikai probléma 

• Lejtős terepen jelentkező problémák: 
o rétegvíz rávezetése a szomszédos ingatlanra 

• Színhasználat. 
o balesetveszélyes figyelemelterelés 
o állandó vizuális terhelés 

• Megközelíthetőség problémái: 
o belső fekvésű telek szolgalmi jogot kikövetelő léte 

• Világítás 
o fényszennyezés 
o alulvilágított területrész 

• Telepítés konfliktusai: 
o kilátás elépítése 
o rálátás eltakarása 

Az épített környezet konfliktusait, mivel az épített környezet is a táj része, a tájhasználati konfliktusok című 

fejezetben már tárgyaltuk. 

 

Összegzés: 

Moha a szalagtelkes szerkezetű útifalvak típusába sorolható. A település belterületének nagy részét 

falusias lakóterület alkotja. Épített környezetének értékeihez tartozik temetőkeresztje, mely országos 

műemlék. A falu református temploma helyi jelentőségű építészeti érték, helyi védelem alatt áll. 
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1.15. KÖZLEKEDÉS 

1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Moha közlekedési helyzetét meghatározza a településen keresztül haladó 8203 jelű mellékút, amely 

rácsatlakozik a 81 sz. főútra. A település közvetlenül két szomszédos községgel van összeköttetésben, 

Sárkeresztessel és Iszkaszentgyörggyel. Moha község területén található ugyan vasúti megálló, ám az a 

személyforgalom elől bezárt, noha a vonal üzemel. 

  

OTrT -2008. OTrT – 2013. 

Moha közigazgatási területét nem érinti országos jelentőségű változás. A 2008-as OTrT és a 2013-as OTrT 

egyaránt ugyanazokat a közlekedéshálózati elemeket tartalmazza. A megyei területrendezési tervben szintén 

nem szerepel közúti-, vagy vasúthálózati változtatás. 

1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A Közúti közlekedési forgalmi adatainak vizsgálatát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az országos közutak 2016. 

évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadványa (Budapest, 2017. július) alapján készítettük.  

A település közigazgatási területén a 8203 jelű összekötő út halad át. A 8203 jelű bekötő út települési 

szakaszának átlagos napi forgalma 1385 E/nap. Az út forgalmának járműkategóriánkénti összetétele alapján 

a személygépkocsi forgalom volt a legjelentősebb a forgalom 73,4%-át adva (874 db), ezt követte 15,0%-kal 

(179 db) a kistehergépkocsi-forgalom, majd 6,7%-kal (80 db) az autóbusz-forgalom, 3,6%-kal (43 db) a 

tehergépkocsi-forgalom, 0,9%-kal (11 db) a motorkerékpár-forgalom, végül 0,4%-kal (4 db) a lassúgépjármű-

forgalom. 

A gyorsforgalmi úthálózathoz a 81 sz. másodrendű főúton keresztül kapcsolódik a település.  

Az 1988. évi I. törvény – a közúti közlekedésről –42/A. § (1) bekezdése szerint 

„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal 

esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 

nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül 

fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú 

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 
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szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 

jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter 

távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.” 

Fenti jogszabályi hely alapján kerül feltüntetésre a közútkezelői hozzájárulás sávja. 

1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

1.15.3.1. Közúti 

A település azon területeit tekintettük tömegközlekedéssel lefedettnek, melyek a megállóhelyektől 500 m-

es távolságon belül esnek. 

Moha közúti tömegközlekedési ellátottságát a http://menetrendek.hu/ adatbázis térképi adatai alapján 

végeztük. A település a Székesfehérvár felől Isztimér, illetve Kincsesbánya irányába közlekedő 

autóbuszjáratokkal elérhető.  

A közigazgatási területet 2 db helyközi megállóhely érinti, melyek a következők: Moha Fő utca, és Moha 

Krumpli dűlő. A település belterületének jelentős része buszmegállókkal lefedettnek tekinthető. 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

Moha területén vasútvonal halad keresztül. A vasútvonalon a személyszállítás 2010. július 4-én újraindult, 

ám Moha vasúti megállóhelye bezárt állomásnak minősül, működő vonalon. 

1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

Az OTrT szerkezeti tervlapja szerint Mohát az országos kerékpárút-törzshálózat eleme nem érinti. A FMTrT 

szerkezeti tervlapja szerint a települést a térségi kerékpárút-hálózat eleme nem érinti. Moha területén 

kiépített kerékpárút jelenleg nem található.  

A Moha-fenntartható települési közlekedésfejlesztés projektcím alatt, TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00001 

azonosító számon 1,29 km hosszú, a Dózsa György út meghosszabbításában, mezőgazdasági út átépítésével 

tervezett kerékpárút kiépítésére nyert pályázatot, amely Székesfehérvár és Iszkaszentgyörgy hivatásforgalmi 

és turisztikai kerékpáros megközelítésére egyaránt szolgál. 

1.15.5. PARKOLÁS 

A település egész területén a parkolás díjmentes. A lakóházak kapubejáróinál van lehetőség parkolásra, 

illetve a Polgármesteri Hivatal épülete előtt. A település utcáinak nagy részén kiépített szikkasztó 

árokrendszer van, mely az utcák mentén történő parkolást nehezíti. 

 

Összegzés 

Moha közúti közlekedési kapcsolatai jók. A megyeszékhely a 8203 jelű országos mellékúton keresztül, a 81 

sz. főútról közvetlenül megközelíthető. Ez a főút teremt kapcsolatot a gyorsforgalmi úthálózathoz is. 

A település vasútvonallal rendelkezik, de vasútállomása személyszállításra nincs igénybe véve.  

Az országos és térségi jelentőségű kerékpárutak a települést elkerülik.  
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 

Jelen fejezetben összefoglalva mutatjuk be a település közmű ellátottságát, az alfejezetekben az egyes közmű 

szakágakat külön grafikonokkal jellemezve. Az adatok a KSH tájékoztatási adatbázisából származnak.  

2016. évben a lakásállomány 78,88%-a volt közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba kapcsolva.  

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 44,81%-a volt közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 

(közcsatorna-hálózatba) kapcsolva.  

A gázzal fűtött lakások aránya 76,29% volt 2016. évben. A kábeltelevíziós hálózatba a lakásállomány 49,57%-

a volt bekapcsolva. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 63,87% volt 2012. évben. (A 

rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások számára vonatkozó adatok csak a 2012. évig elérhetőek.) 

A KSH adatsorok elemzése során látható, hogy 2012 és 2016. év között a lakásállomány keveset emelkedett, 

mindössze 5 lakás épült. A közművesítettségre vonatkozó adatsorok a vizsgált időszakban nem mutatnak 

nagy változásokat, egyedül a háztartási villamosenergia fogyasztók száma növekedett nagyobb mértékben. 

 

 

[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 

1.16.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

A településen az ivóvíz- és szennyvízközmű hálózatot a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemelteti. 

A településen az összes szolgáltatott víz mennyisége 2000-2015. között 2013-ig átlagosan 15.000-20.000 m3 

volt, 2013 után ez az érték felszökött 37.000 m3-ig, ezzel párhuzamosan viszont csökkent a háztartásoknak 

szolgáltatott víz mennyisége. 

2015-ben Mohán 2 db üzemelő közkifolyó működött, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 5,1 km volt. 

Utóbbi érték a 2010-2012-es statisztikai adatok 1,3 km-es növekedését mutatja. 
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[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. adatszolgáltatása Moha ivóvízellátási hálózatáról 
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1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A KSH adatai alapján közcsatornában elvezetett szennyvíz mennyisége 2004. év és 2015. év között változó 

tendenciát mutatott. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma 82, a teljes 

lakásállomány 35,65%-a.  

A Nemzeti Települési szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) 

Korm. rendelet 2. mellékletének 5. táblázatában a Sárkeresztes központi településsel létrehozott szennyvíz-

agglomeráció települései: Iszkaszentgyörgy, Magyaralmás, Moha és Sárkeresztes, összesen 5597 

lakosszámmal, 5696 LE szennyvízterheléssel tervezve, kiépítési határidőként 2015. december 31-ét 

megjelölve. 

 

[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. honlapjának adatai alapján Moha a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatással érintett település. 

[Adatok forrása: http://www.drv.hu/nem-kozmuvel-osszegyujtott-haztartasi-szennyviz-szolgaltatas] 

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületének A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 15/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének hatályos szövege 

alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a 

Kincsesbánya-Isztimér (Fehérvárcsurgó, külterület 0192/32. hrsz.) közös szennyvíztisztító telepre kell 

elhelyezni. 

A település szennyvizének tisztítását a Kincsesbánya-Isztimér (Fehérvárcsurgó, külterület 0192/32. hrsz.) 

szennyvíztisztító telep bonyolítja le. A telep kapacitása 560m3/nap, 4117 LE (lakosegyenérték). A kibocsátott 

tisztított szennyvíz mennyisége 114 ezer m3/év. A Szennyvíztisztító Telep befogadó vízteste a Gaja-patak, a 

kibocsátási pontja a 18,939 fkm-nél található.  

[Adatok forrása: http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/10B9EE2E-D889-4C94-815D-

5CB2D53C846A/3_1_melleklet_szennyvizterheles.xls] 
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Moha csapadékvíz-hálózata (Forrás: Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft.) 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település belterületének egyes részein szikkasztó árkok találhatóak, azonban több utcában a felszíni 

csapadékvíz elvezetés megoldatlan.  

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelete – a 

köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről – az alábbi csapadékvíz-elvezető hálózatot 

érintő bekezdéseket tartalmazza: 

„(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint a járda melletti 

zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, 

b) a járdaszakasz (ennek hiányában az ingatlan) melletti nyílt árkok, folyókák, átereszek tisztán 

tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról… 

(5) Tilos az ingatlanok takarításából keletkező szennyeződést vagy bármely más hulladékot a 

közterületre, a csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni. 

(6) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz 
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elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre csapadékvíz elvezető árokba, csapadékvíz elvezető 

csatornába, szennyvizet kiereszteni szigorúan tilos.” 

1.16.2. ENERGIA 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 

ellátórendszerek) 

A település gázellátását az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. A belterület gázvezetékekkel jól 

feltárt. A lakásállomány 57,39%-a gázzal fűtött. A háztartások részére szolgáltatott gáz az összes szolgáltatott 

gáz mennyiségének 87,41%-a. A 2005. és a 2012. évi csúcs óta a gázfogyasztás, illetve a gázfogyasztók száma 

összességében csökkent. 2015-ben az összes gázcsőhálózat hossza 23,2 km volt. 

 

 

 

[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 
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Forrás: E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. adatszolgáltatása Moha gázhálózatáról 

Moha területén az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő kis-, középfeszültségű és 

nagyfeszültségű elektromos vezetékek, illetve közép/kisfeszültségű transzformátorállomások (feszültség 

szint: 20/0,4 kV) találhatóak.  

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 2007 és 2015 között hullámzó tendenciát mutat, a 2007-

es évi értéknél a 2015-ös csak egy kicsit több. A szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége enyhén 

növekedett. A villamosenergia fogyasztók száma 2007 és 2015 között összességében növekedett, de 

hullámzó tendenciákat is megfigyelhetünk, 2008 és 2013 között. A háztartási villamosenergia fogyasztók 

számáról hasonlókat mondhatunk, a 2010 évi visszaesés után minden évben kismértékű növekedés 

figyelhető meg. A KSH adatbázisa alapján Moha területén a kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat 

hossza 4,7 km. 
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[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 
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Forrás: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. adatszolgáltatása Moha villamosenergia-hálózatáról 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A jövő kétségkívül a megújuló energiaforrásoké (napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza, valamint 

földhő). Ezekből Moha településen még csak néhány esetben, döntően napenergia hasznosítással valósultak 

meg tervek, elképzelések. 

A felszíni vizek lehatárolását a földhivatali alapadatok szerint végeztük. A Gaja-patak valamint a Móri-víz 

esetében javasolt a vízgazdálkodási területfelhasználásba való besorolás.  

Moha község vízellátása nem helyi kutakról történik, hanem térségi vezetékes ellátó hálózaton keresztül. 

Mind a vízbázis, mind a Mohai Ágnes ásványvíz kútja kapcsán a település területét hidrogeológiai védőterület 

érinti. 

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása szerint Moha felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny vízminőség védelmi területen fekvő település, a Felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területek besorolásáról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete, 
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valamint A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján.  

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Moha Község Önkormányzata kezelésében lévő intézmények energetikai megújítására, a pályázatok 

függvényében, fokozatosan kerül sor.  

Jelenleg is zajlik a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mohán című, TOP-4.2.1-15-FE1-

2016-00010 azonosító számú projekt, melynek keretében a szociális alapellátás a Fő utca 70. szám alá kerül 

áthelyezésre. Ennek kapcsán az épület fűtés korszerűsítésére, nyílászáró cseréjére és hőszigetelésére is sor 

kerül. 

1.16.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK) 

A dokumentáció elektronikus hírközlési munkarészének jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26.§ szerinti adatszolgáltatás kérése Moha község közigazgatási területére 

vonatkozóan.  

A rendelet 26.§(4) bekezdése szerint:  

„Az elektronikus hírközlési fejezetekben meg kell jeleníteni a meglévő elektronikus hírközlési 

építmények elhelyezkedését a felhasználók számára elérhető, alábbi szolgáltatások vonatkozásában: 

a) helyhez kötött telefonszolgáltatás; 

b) mobil rádiótelefon szolgáltatás; 

c) vezetékes műsorelosztó szolgáltatás – analóg és digitális, valamint internet szolgáltatásra alkalmas 

megoldással –; 

d) internet szolgáltatás; 

e) műsorszórás.” 

A rendelet 26.§(5) bekezdése szerint  

„Az elektronikus hírközlési fejezetben rögzíteni kell, hogy a területet érintően van-e előkészületben 

kormányzati célú, illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési 

hálózatfejlesztés, melyek esetében ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.” 

- Magyar Telekom Nyrt.  

- Telenor Magyarország Zrt.  

- Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 

- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

- Invitech Megoldások Zrt. (Tájékoztat, hogy Mohán távközlési hálózatot nem üzemeltet.) 

- UPC Magyarország Kft. (Tájékoztatott, hogy „a tervezett építési munkálatok nem érintik az UPC 

Magyarország Kft. alépítményi hálózatát”.) 

- Antenna Hungária Zrt. (Tájékoztat, hogy Mohán nem üzemeltet sem antennatornyot, sem vezetékes 

hálózatot, illetve nem tervez hálózatfejlesztést. Üzleti távközlési szolgáltatását mikrohullámú 

berendezések segítségével biztosítja.) 

- Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. (Tájékoztat, hogy Moha község területén 

az Externet Nyrt. műszaki berendezéseket nem üzemeltet, nincsenek meglévő és tervezett 

elektronikus hírközlési építmények sem.) 
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Műholdas TV szolgáltatást a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kínál.  

[Forrás: https://www.telenet.hu/tv-csomagok.html#/kategoria:m%C5%B1holdas-tv/irsz:8042] 

 

[Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/] 

A KSH adatai szerint az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal), illetve távbeszélő fővonalak 

száma (ISDN vonalakkal együtt) közel párhuzamos képet mutat. 2007-ig számuk viszonylag folyamatosan 

nőtt, 2008. után pedig 2011-ben történt visszaesés a számok tekintetében, 2013-ig növekvő tendencia 

figyelhető meg, azóta viszonylag stabilizálódott a helyzet. Az üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma 

(közületi fővonal) 2003. és 2014. év között csökkenő tendenciát mutat.  

 

Összegzés: 

Moha településen az összes alapközmű megtalálható. Ki van építve az ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz, 

villamosenergia- és vezetékes gázellátás, elektronikus hírközlés (kábeltévé, telefonhálózat). A 

szennyvízhálózatra bekötött lakások száma a vezetékes ivóvízellátásra kapcsolt lakások számától 

jelentősen elmarad. A felszíni víz rendezése is több helyen megoldandó feladat. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

1.17.1. TALAJ 

A 2007. évi CXXIX. törvény - a termőföld védelméről – szerint: 

6/B. §(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben meghatározott eset 

kivételével – kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján 

kijelölt beépítésre szánt területek 

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület 

övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén 

átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy 

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség van 

a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 

... 

11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez 

kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén 

a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek lehatárolását a földhivatali alapadatok felhasználásával, 

adatszolgáltatás alapján végeztük el. Elhelyezkedésüket az 1.14.1.2. – az ingatlan-nyilvántartási adatok 

alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok – fejezetben bemutattuk.  

1.17.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A felszíni vizek lehatárolását a földhivatali alapadatok szerint végeztük. A Gaja-patak, valamint Móri-víz 

esetében javasolt a vízgazdálkodási területfelhasználásba való besorolás.  

Moha község vízellátása nem helyi kutakról történik, hanem térségi vezetékes ellátó hálózaton keresztül. A 

település területét mind e vízbázis, mind a Mohai Ágnes forrás hidrogeológiai védőterülete érinti. 

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása szerint Moha felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny vízminőség védelmi területen fekvő település, a Felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területek besorolásáról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete, 

valamint A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján.  

1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete 

alapján Moha község – az ország önálló légszennyezettségi zónába nem tartozó területeihez hasonlóan – a 

10. légszennyezettségi zónába tartozik. A légszennyezettségi zónákra jellemző szennyező anyag szerinti zóna 

típusokat az alábbi táblázat ismerteti. 
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Szennyező anyag 
Légszennyezettségi zóna 

10. 

Kén-dioxid F 

Nitrogén-dioxid F 

Szén-monoxid F 

PM10 E 

Benzol F 

Talajközeli ózon O-I 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez tartozó 1. melléklet 

A feltüntetett zónatípusok a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklet alapján 

jellemezhetők: 

 C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
 O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

1.17.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

rendelkezik a határértékekről. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) bekezdése 

alapján kiadott 8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató – a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak, valamint a 

fő repülőterek listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetről 

– tartalmazza azokat a fő közlekedési létesítményeket, melyek esetében szükséges stratégiai zajtérképek 

készítése. „A fő közlekedési létesítmények között szerepel többek között minden >6.000,000 jármű/év 

forgalmat lebonyolító közút.” [Forrás: http://www.kti.hu/noise/kozut/] 

Moha közigazgatási területét a fenti listában szereplő közutak és vasútvonalak egyike sem érinti. 

1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM 

[Forrás: A Magyar Köztársaság nukleáris veszélyeztetettségéről 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ2.html] 

Mohához legközelebbi sugárzásveszélyes magyarországi létesítmény a Paksi atomerőmű, legközelebbi 

külföldi erőművek pedig a szlovákiai Mochovcei, valamint Bohunice-i atomerőmű: 

- Paksi atomerőmű (80 km) 

- Mochovcei atomerőmű (110 km) 

- Bohunice-i atomerőmű. (150 km) 
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A Paksi atomerőmű Mohától 80 km-re fekszik. Az erőmű 4 blokkja (VVER-440/2013) a hazai villamos-energia-

termelés közel 40-50%-át biztosítja. Tervben van az erőmű bővítése 2 új blokkal. 

A szlovákiai apátszentmihályi (Jaslovské Bohunice) atomerőmű Mohától 150 km-re fekszik. A létesítmény 3 

db, egyenként két reaktorral rendelkező erőműve közül kettő (A-1, V-1) van leállítva. A működő V-2 erőmű 

két reaktorának felfejlesztéséről 2010-ben született döntés, amelye 2025-ig szándékoznak megvalósítani. 

Emellett közös szlovák–cseh döntés született egy harmadik (V-3) erőmű létesítéséről is. 

A szlovákiai mohi (Mochovce) atomerőmű Mohától 110 km-re fekszik. Az erőmű 4, egyenként 440 MW 

teljesítményű blokkból áll (VVER 440) V213 típusú reaktorokkal. Az első blokk leállítása 2028-ra, a másodiké 

2030-ra várható. A 3-as blokk építése 2014-re, a 4-es blokké 2015-re volt tervezve. 

Prognózis alapján Mohát érintő zónák sugarai: 

Atomerőmű 
Szennyezett zónák hossza (km) 

A B C D 

Paksi atomerőmű 2 18 120 250 

Bohunicei atomerőmű < 5 20 110 300 

Mochovcei atomerőmű - 31 74 150 

Normál működés esetén a meglévő atomerőmű, és a tervezett blokkok működése tekintetében káros 

környezeti hatás Moha területén nem várható. Ugyanakkor a bohunicei erőmű két blokkja nem felel meg a 

világban és hazánkban is érvényes biztonsági előírásoknak. A környezeti veszélyeztetés szempontjából a 

legnagyobb hátrányuk, hogy nincs védőépületük, védőburkolatuk, csak kis térfogatú hermetikus teret 

alkalmaznak. 

1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS 

Moha területén a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatot az Depónia Kft. látja el. A hulladék a Depónia 

Kft. által üzemeltetett, egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező székesfehérvári Regionális 

Hulladékkezelő Központ (Székesfehérvár, Csala Pénzverő-völgy) területére kerül. 

A folyékony hulladékkezelés szolgáltatást a DRV Zrt. végzi az Önkormányzat megbízásából. 

A település önálló rendeletekben foglalkozik a szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos teendőkkel. 

Előbbire A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2015 (IX.22.) önkormányzati rendelete, utóbbira 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 

15/2015 (IX.22.) önkormányzati rendelete szolgál.  

1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

A vizuális környezetterhelést leginkább a különböző méretű és stílusú reklámtáblák okozzák.  

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

előírja, hogy „Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdető berendezést 

úgy kell, elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon.” 

A Magyar Világítástechnikai Társaság az önkormányzatok számára készített rendelettervezete négy 

területtípust határoz meg, ezek közül az E1 és E2 kategória található meg Moha területén. 
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Zóna Terület jellege 
A megvilágítottság 

mértéke 
Példák 

E1 Természeti Önmagában sötét 
- nemzeti parkok, védett területek 

- csillagvizsgálók környéke 

E2 Falusi Alacsony mértékű világítás 
- falvak 

- rurális területek lakóövezetei 

E3 Elővárosi Közepes mértékű világítás - városi lakóövezetek 

E4 Városi Nagyvárosi világítás 
- városközpont, üzleti negyed 

- ahol éjszakai aktivitás jellemző 

Megvilágítási övezetek fajtái [Forrás: Magyar Világítástechnikai Társaság] 

Az övezetek kialakításának a lakosság éjszakai pihenése, valamint a természetvédelem biztosítása érdekében 

lehet fontos szerepe, továbbá jelenetős kihatása lehet a település villamosenergia fogyasztására és a 

közkiadásokra. Ezekben a zónákban fényterhelési határértékek meghatározása is várható, mert ma még nincs 

szabályozva. 

Noha a településen jelentős méretű fényszennyező forrás nincs, a település közvilágítási költségei 

enyhíthetőek olyan fényforrások alkalmazásával, melyek kizárólag lefelé bocsátanak ki fényt. Szintén 

megemlítendő, hogy noha a település közvilágítási hálózata nem jelentős méretű, a közeli Székesfehérvár 

fényterhelése itt is érzékelhető. 

1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. KvVM-BM 

együttes rendeletében – amely a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását 

határozza meg – Moha nem szerepel. 

1.17.9. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

VÍZMINŐSÉG 

Felszíni vizek 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2) szerint Moha területén egy 

nagyobb felszíni vízfolyás található, a Gaja-patak. Ennek ökológiai állapota gyenge, erősen módosított víztest. 

A VGT2-ben elérhető adatok szerint a víztest biológiai és fizikai-kémiai elemek szerinti állapota gyenge, 

hidromorfológiai elemek szerinti állapota rossz. A minősítés megbízhatóságát számos ponton adathiány 

rontja, de összességében a minősítés megbízhatónak tekinthető.  

Felszíni vizek vízminőségi problémái közül elsősorban a Gaja-patak helyzete említendő meg, mivel a meglévő 

gyenge ökológiai minősítés mellett a tisztított szennyvíz bevezetése is problémát okozhat. Az erősen 
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módosított kereszt- és hosszmetszetű vízfolyás nem a 

természetes állapotokat tükrözi, így elsősorban inkább 

csatorna, mint természetes vízfolyás szerepet tölt be. 

További konfliktus-forrás a mezőgazdasági területek 

közt húzódó árkok terhelése. Mivel a településen 

intenzív mezőgazdasági művelés zajlik, a talaj tápanyag 

utánpótlására műtrágyát használnak, mely a felszíni 

vizekbe is bekerül, többlet-tápanyagot juttatva az élő 

vizekbe. A többlet-tápanyag akkumulálódása a felszíni 

vizekben a növényzet elszaporodását, vízvirágzást, 

szélsőséges esetben, elsősorban állóvizeknél, hal-

pusztulást okozhat a víz oxigénszintjének drasztikus 

lecsökkenése által, hosszabb távon pedig az érintett 

felszíni víz eutrofizációját okozhatja.  

 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek szempontjából a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének 

(VGT2) 5.14 számú térképi melléklete szerint Moha község nitrátérzékeny terület, valamint A felszín alatti 

vizek állapota szempontjából érzékeny területen fekvő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet szerint Moha község felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik. 

A felszínközeli vízkészletek az országos helyzetnek megfelelően általában nitráttal szennyezettek, az intenzív 

mezőgazdasági művelés és sűrű településhálózat miatt. A rétegvizek – a felsőket leszámítva – megfelelő 

tisztaságúak. A felszín alatti vízkészletet fogyasztó és esetlegesen szennyező magán kutak, hőszivattyúk 

összességükben lényeges mennyiségű vízkészletet fogyaszthatnak, jelentős szennyezések forrásai lehetnek. 

LEVEGŐMINŐSÉG 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján Moha következő zónacsoportba tartozik. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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10. Az ország többi területe, 

kivéve az alább kijelölt 

városokat /Moha/ 

F F F E F 0-1 F F F F D 

A település területén légszennyezési mérőállomás nem található, így a légszennyező anyagokkal kapcsolatos 

immissziós adatsorok nem állnak rendelkezésre.  

A településen áthaladó országos jelentőségű utak belterületi szakaszain tapasztalható a legmagasabb 

mértékű forgalom. Ezek mentén a legmagasabb a közlekedésből eredő porszennyezés. Szintén jelentős 

mértéket ölt az időszakosan megjelenő, mezőgazdasági gépek által okozott kiporzás, különösen azokon a 

területeken ahol nincs jelen a lakóterületeket szegélyező erdősáv. 

A Gaja-patak ökológiai állapota (Forrás: VGT2) 
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ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zaj- és rezgés terhelés esetén említendő környezeti konfliktus a közlekedés és a mezőgazdasági munkálatok. 

A település területére vonatkozó stratégiai zajtérkép nem készült. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet szerint: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 

 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAMmegítélési 

szintre* (dB) 

nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi terület 
45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területei, és a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 40 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

  
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

(dB) 

 
Zajtól védendő 

terület 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó 

zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és 

pályaudvarától,  a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől**  származó 

zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi gyorsforgalmi 

utaktól, belterületi elsőrendű 

főutaktól és belterületi 

másodrendű főutaktól, az 

autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől***  származó 

zajra 

nappal 

06-22 

óra 

éjjel 22-

06 óra 

nappal 06-

22 óra 

éjjel 22-

06 óra 

nappal 06-

22 óra 

éjjel 22-

06 óra 

1. 

Üdülőterület, 

különleges 

területek közül az 

egészségügyi 

terület 

50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, 

falusias, telepszerű 

55 45 60 50 65 55 
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beépítésű), 

különleges 

területek közül az 

oktatási 

létesítmények 

területei, és a 

temetők, a 

zöldterület 

3. 

Lakóterület 

(nagyvárosias 

beépítésű), a 

vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 

Összegzés: 

Moha külterületén nagy kiterjedésű termőföld található, melyek hasznosítására és védelmére (különös 

tekintettel az átlagosnál jobb minőségű termőföldek esetén) nagy figyelmet kell fordítani. Moha felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny vízminőség védelmi területen fekvő település. Légszennyezéssel 

és zaj- és rezgésterheléssel a falu közlekedési (közút- és vasút-) vonalain, illetve az intenzíven művel 

mezőgazdasági területein lehet számolni. A település hulladékkezelési közszolgáltatása megoldott. 
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ, VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOZÁS 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Bányászati területek, bányatelkek 

Moha a Veszprém Megyei kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztály [ü.sz. VE-V/001/2189-2/2016] adatai és véleménye alapján nem érintett bányászati területekkel, 

illetve bányatelekkel. Közigazgatási területén belül megkutatott nyilvántartott ásványvagyon, védett földtani 

érték nincs. 

Barlangok 

Moha közigazgatási területe – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása, illetve az 

Országos Barlangnyilvántartás alapján – a törvény erejénél fogva védett barlang nem található. 

Pincék 

Közterületeket érintő pincerendszer Mohán nincs. 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztály előzetes véleménye alapján [ü.sz. VE-V/001/2189-2/2016] Moha közigazgatási határain belül 

felszínmozgás-veszélyes terület nincs. 

Az Országos Felszínmozgásos Kataszter nem regisztrált felszínmozgást Moha közigazgatási területén és 

környezetében.  
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1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területek 

 

Forrás: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely 

Moha környezete szeizmológiai szempontból az országos viszonyokhoz képest aktívnak tekinthető. Ez az 

aktivitás a térségben (de elsősorban a településtől nyugatra, a Bakony területén) gyakran okoz kisebb-

nagyobb földmozgásokat. A fent bemutatott földrengés-veszélyeztetettségi térkép valószínűségi módszer 

alapján készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői 

mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talajvízszint helyzetét. 

Az adatok alapján Moha területén 1,3-1,5 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a 

közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékeknél kicsivel aktívabb területnek minősül. 

18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM 

együttes rendelet szerint Moha nem veszélyeztetett település. 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A területileg illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nem szolgáltatott adatot a település belvízi 

veszélyeztetettségével kapcsolatosan. Fejér Megye Területrendezési Tervének Rendszeresen belvízjárta 

terület övezetéről szóló tervlapja szerint a település területe nem érintett belvízveszéllyel. A 

veszélyeztetettség mértékéről nem áll rendelkezésre adat. 
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1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

Moha közigazgatási területe túlnyomórészt sík, illetve enyhe lejtésű terület. Legmélyebben fekvő részei a 

Gaja-patak mentén található területek, itt 113 mBf körüli tengerszint feletti magasság a jellemző. A település 

nem rendelkezik lefolyástalan területekkel. 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

A témában lásd 1.17.8 fejezetben szereplő szöveget. 

 

Összegzés: 

Moha katasztrófavédelmi szempontból kedvező elhelyezkedésű település. Mohán alábányászott, csúszás- 

és süllyedésveszélyes terület nem található, árvízzel való érintettsége nincs.  

 

 

 

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztálya előzetes véleményében kifejtette, hogy a település településrendezési eszközeinek készítése során 

a hatáskörébe tartozó kérdésekben nem érintett. Ezek alapján a település ásványi nyersanyag lelőhelyek 

szempontjából nem tekinthető érintettnek. 

 

 

 

1.20. TELEPÜLÉSI KLÍMA 

2011-ben, az Európai Unió magyar elnöksége keretében a Belügyminisztérium és a VÁTI Nonprofit Kft. 

szakemberei kidolgoztak Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos 

feladatairól és lehetőségeiről címmel egy alapdokumentumot, amely ugyan a városok szemszögéből 

foglalkozott a klímaváltozás hatásaival és ennek megelőzésére, mérséklésére tett lépésekkel, megállapításai 

azonban kisebb településekre is alkalmazható, így ezek mentén tekintjük át Moha község adottságait, hogy a 

klímaváltozásra való felkészülés optimális megoldása születhessen meg. 

[Forrás: Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011.), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok 

klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest] 

A klímaváltozás hatásai ma még teljes valóságukban felmérhetetlenek. Történelmi ismereteink azonban jó 

kiindulási támpontot jelentenek. A Science magazin 2011. februári számában egy nemzetközi kutatócsoport 

elemezte Európa elmúlt 2500 évének klímaváltozását. Megállapították többek között, hogy a Római 

Birodalom bukásában az éghajlat változása egyértelműen közrejátszott. 

[Forrás: 2500 years of europeanclimatevariability and human susceptibility, Science 4 February 2011: Vol. 

331 no. 6017 pp. 578-582] [http://www.sciencemag.org/content/331/6017/578.full] 
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1.20.1. KLÍMAVÁLTOZÁS 

Hatásai 

 hőmérséklet: 

o csúcshőmérséklet emelkedik 

o nyári hőhullámok hossza nő 

o fagyos napok száma csökken 

 csapadék: 

o szélsőséges csapadékviszonyok 

o évi csapadékösszeg csökken 

 időjárás: 

o erős záporok, zivatarok 

o villámveszély 

 következményei: 

o hőség 

o vízhiány 

o árvíz 

o erdőtűz 

o erózió 

o élettér-változás 

 energia: 

o hőség 

Mitigáció (csökkentés) eszközei: 

 klímatudatos szemléletmód kialakítása 

o fogyasztás visszafogása 

o csomagolóanyagok elhagyása 

o víztakarékos szemléletmód 

o újrafelhasználás 

o helyi termékek preferálása 

 növényzet telepítése 

o zöldfelületek növelése 

o erdősítés 

 kompakt településszerkezet 

o többközpontúság 

o tagoltság (zöldterületi hálózatok, szélcsatorna) 

o térbeli/területi optimalizálás 

o környezetbarát közlekedés 

o barnamezős területek felújítása 

 helyi piacok ösztönzése (közlekedési kényszer csökkentése) 

Adaptáció (alkalmazkodás) eszközei: 

 napvédelem, árnyékolás 

 klimatizálás 
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1.20.2 MOHA ADOTTSÁGAI, MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJA 

ÉGHAJLATI JELLEMZŐK 

Moha község a Dunántúli-középhegység nagytáj, a Vértes-Velencei-hegyvidék középtáj, Móri-árok kistáj, 

továbbá az Észak-Mezőföld vegetációtáj része. Az országos átlagnál valamivel hűvösebb, de szárazabb 

éghajlat jellemzi. Az ariditási index (aszályindex) értéke 5 körüli, amely az utóbbi évtizedekben folyamatosan 

növekszik. 

 

Forrás: http://www.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf 

Az Aszálystratégia konzultációs anyagában szereplő térkép alapján Moha a közepesen aszályos és a 

mérsékelten aszályos térségek határán fekszik. 

 

Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf 
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A napsütés évi összege kb. 1950 óra körül van, nyáron 780-790 óra körüli, télen mintegy 180-185 óra 

napfénytartamra lehet számítani. Mérsékelten száraz vidék. 

Az évi középhőmérséklet a 9,5 és 10 °C közötti. A fagymentes időszak hossza közel 190-195 nap. A csapadék 

évi összege 550-600 mm körüli. A tenyészidőszak csapadéka a 320-340 mm körüli. A hótakarós napok száma 

a tengerszint feletti magasságtól függően 35-38 nap. 

Az üvegházhatású gázok hatásának csökkentését erdőterületek kijelölésével, természetes élőhelyek 

védelmével, közlekedés-hálózati fejlesztésekkel lehet elérni.  

Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere. Szerkesztette Dövényi Zoltán. (MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet Budapest, 2010) szolgált. 

NAPENERGIA 

 

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html 

Moha globális sugárzás átlagos évi összege 4300-4400 Mj/m2. Ezzel az országos átlagba tartozik 

SZÉLENERGIA 

Az átlagos szélsebesség alapján hazánkat a mérsékelten szeles vidékek közé sorolhatjuk, a szélsebesség évi 

átlagai Magyarországon 2-4 m/s között változik. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb 

időszakunk a tavasz első fele, míg a legkisebb szélsebességek általában ősz elején tapasztalhatók. 

Moha átlagos szélsebességű településnek minősül. A kevéssel 3 m/s közeli átlagos szélsebesség az országos 

átlagnak megfelelő. Az uralkodó szélirány ÉNy-i. Szélturbina kialakítása esetén a szélenergia hasznosítható, 

ehhez kedvező fekvéssel elsősorban a település patak mentén fekvő területei rendelkeznek. 

Évi átlagos szélsebességek (m/s) és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009.)  
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Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/ 

GEOTERMIKUS ENERGIA 

 

Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html 

Moha körzetében a 200°C-os kőzethőmérséklet 5000 m körül érhető el. A geotermikus energia 

kitermelésével tehát a településen nem érdemes számolni. A talaj sekélyebb rétegeinek hőenergiáját 

kihasználó hőszivattyús fűtési megoldások azonban kihasználhatóak és támogatandóak mind a lakosság 

körében, mind a települési intézményeknél. 

 

 

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 85 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

Összegzés: 

Mohán a várható éghajlatváltozásból eredő aszályosabb időszakokra kell felkészülni. Ebből kifolyólag a 

megújuló energiaforrások, napenergia, szélenergia lehetőségeire nagyobb figyelmet kell szentelni. Mind a 

lakosság, mind az Önkormányzat számára hosszú távú költségcsökkentő megoldás lehet a hőszivattyús, 

vagy a napenergiát felhasználó fűtési rendszer telepítése, mely adott esetben a település megújuló 

energiaforrásaiból is üzemeltethető. 

 

 

A Helyzetfeltáró munkarész és a Helyzetelemző munkarész összevonására azért került sor, hogy a vizsgált 

tényezők bemutatását a fejezetek végén a témakörben tett legfontosabb megállapítások kövessék. Ezzel a 

módszerrel nem kell újra végigmenni valamennyi fejezeten, a megállapításokkal együtt, a leszűrt 

tanulságokat is rögzíteni tudjuk. 

Az áttekinthetőséget szolgáló elrendezéssel elérhető, hogy a meglévő állapot elemeinek egymásra hatását, 

összevetését, folyamataik elemzését a fejezet elkészítésével együtt megvizsgáljuk. 

A módosítások tartalmát legmarkánsabban befolyásoló elemek, a fontossági sorrend betartása nélkül: 

- térségi tervek releváns előírásai 

- biológiai aktivitásérték település területén történő szinten tartása, 

- a területek megközelíthetőségének felmérése, és megfelelőségének értékelése a fejlesztés 

szemszögéből  

- a tervezési területek közművel történő ellátottságának és elláthatóságának megfelelősége 

- fejlesztések élhetőséget szolgáló, klímatudatos és munkahelyteremtő szerepe a település és térsége 

számára 

A Helyzetértékelő munkarészben a feltárt elemeket SWOT-táblákba rendezzük, amelyekkel az előnyök és 

hátrányok kiemelten átláthatóvá válnak. A táblázatok leképezését a bemutatott módszer jelentősen 

megkönnyíti. 
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B./ HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A helyzetértékelés szerepe a tényleges állapot értékelése, továbbá a települési környezettel szemben 

támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése, valamint a 

település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető 

hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. Az alábbiakban a településen feltárható 

folyamatokat értékeljük, számba véve a település és környezete fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezőket, a település területén felmerülő problémákat. Elkülönítettünk eltérő szereppel bíró 

településrészeket, melyek a fejlesztési lehetőségekben eltérő irányokat képviselnek, illetve elemeztük a 

település szegregációs helyzetét. 

3.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

Moha község a Helyzetfeltáró és Helyzetelemző munkarészek alapján kedvező adottságokkal rendelkező, jól 

pozícionált település. A település lakossága számos tekintetben kedvező helyzettel bír, magas a szellemi tőke, 

a lakosság jövedelmi helyzete átlagon felüli, mely kiváló terepet ad a vállalkozó szféra beindításának. Moha 

táji és természeti adottságai alapján alkalmas egyes turisztikai formák meghonosítására, különös tekintettel 

a gyalogos-, lovas-, kerékpáros-, illetve ökoturizmus egyes ágaira, melyek infrastrukturális igényeihez 

rendelkezésre állnak tartalék területek is. Hosszabb távon érvényesülő tendencia, hogy a kijelölt gazdasági 

területek hatására, munkahelyek teremtése révén, a helyben foglalkoztatás mértéke növekszik. 

A táji, természeti környezet az elmúlt évtizedek során, a nem megfelelő szemlélet miatt, számos károsodást 

szenvedett, melyek hatása az állat- és növényvilág mellett a lakosságra is érezteti hatását. A Gaja-patak 

medrének kiegyenesítése, módosítása erősen mesterséges táji jelleget kölcsönzött környezetének, ahol 

hiányzik a természetes vízfolyásokat kísérő növényzet, emellett a vízminőség is leromlott, részben a talajt ért, 

vagy most is érő szennyezéseknek betudhatóan. Számos helyen ma is szennyezett, vagy potenciálisan 

szennyezett a talaj, mely szintén a felszíni is felszín alatti vizek minőségének romlását vonja maga után. A 

külterület szántóföldjei művelési szerkezetének megváltozása a tájkép sivárosodását, inger szegénnyé válását 

hozta magával, egyben a talajlepusztulást elindította, lehetőséget adott a levegő akadálytalan mozgásának 

és a deflációnak. A termőréteg elvékonyodása a változatlan hozamok eléréséhez műtrágyák használatát tette 

szükségessé, mely a felszíni és felszín alatti vizek további terhelését, összességében pedig állapotuk 

leromlását eredményezi. 

A település adottságai, erőforrásai adottak további energetikai fejlesztések végrehajtásához. A 

fenntarthatóság ma kiemelt hívó szó, a fejlesztés irányait is ennek jegyében érdemes meghatározni, hogy élni 

tudjon meglévő előnyeivel. A nap, a szél, illetve a talajhő kiaknázásával energiahatékonysági fejlesztések 

hajthatóak végre, mely összességében egy környezettudatos, modern település képét rajzolja ki. Ez segít 

abban, hogy a lakosságban is egy önmagára és környezetére ügyelő, a helyi közösség érdekeit szem előtt 

tartó szemléletet alakítson ki. 

Moha járási határon és megyehatár közelében található, amely egyik részről nyitottságot igényel a 

lehetőségek meglátásához és megragadásához, de kapcsolódási pontokat is képezhet az eltérő közigazgatási 

egységek között, emellett találkozási színhelyet kínál, a szomszédságok együttműködési pontjává válva.  
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3.1.2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 

TÁRSADALOM 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

• Állandó, lassan növekedő lakosszám 

• Pozitív vándorlási egyenleg 

• Kedvező anyagi, jövedelmi helyzet, jó életminőség 

• Nyitottság a környezettudatosságra (magas 
képzettség révén) 

 

• Természetes fogyás 

• Gyorsuló öregedés 

• Jelentős fluktuáció a lakosságon belül 

• Ingázás miatt kevés lakossági interakció 

• Identitást rögzítő, erősítő elemek alacsony 

száma 

• Ingázás miatt a lakosság atomizálódik 

• Nemek közti aránytalanság a nők javára 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Székesfehérvár, Budapest kedvező elérhetősége 
(lakosság-növekedés) 

• Pozícionálás, identitás kialakításának a lehetősége, 
„Brand”-képzési lehetőség 

• Falusi közösség kialakulása 

• Emlékezéskultúra felélesztése, települési múlt 
megismertetése 

• Székesfehérvár, Budapest elszívó hatása 
(lakosság-csökkenés) 

• Különböző társadalmi csoportok esetleges 
konfliktusai 

• Fiatalabb korcsoportok eltűnnek a 
településről 

• Identitásvesztés 

GAZDASÁG 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

• Jó közúti kapcsolatok 

• Alacsony munkanélküliség 

• Lakosság magas vásárlóereje 

• Növekvő egy főre jutó jövedelem 

• Szolgáltatási szféra bővíthető (kerékpáros-, 
gyalogos-, lovas-, ökoturizmus) 

• Kevés helyi munkahely 

• Ingázási kényszer 

• Korlátozott belső megközelítési lehetőségek 

• Vállalkozások szűk palettája, kevés lábon 
állás 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Székesfehérvár, Budapest vonzása (képzési 
lehetőségek, munkalehetőség) 

• További vállalkozások bevonzása 

• Piaci résekbe való betörés 

• Energiahatékonysági fejlesztések 

• Székesfehérvár, Budapest elszívó hatása 
(lakosság-csökkenés, helyi 
munkalehetőségek hiánya) 

• Nagyobb vállalkozások hiánya a településen 

• Szellemi és fizikai munkások közötti 
aránytalanság 

TÁJI- ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

• Kedvező talajviszonyok 

• Jelentős mennyiségű kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 

• Kedvező fekvés (árvízveszély nincs) 

• Nagytáblás művelési szerkezet, erózióveszélyes 
gazdálkodás 

• Kevés erdősáv, hálózatosság hiánya 

• Településszegély hiánya 
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• Szép kilátás számos pontról 

• Ökológiai hálózat megléte 

• Alacsony zajterhelés 
 

• Kül- és belterületi zöldfelületi rendszer 
kapcsolatának hiánya 

• Hulladékkezelés, szennyvízkezelés nem 
mindenhol megoldott, szennyezési forrás 

• Gaja-patak gyenge ökológiai állapota 

• Monoton tájszerkezet külterületen 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Utcafásítás településarculat-erősödést hozó 
hatása 

• Sportolási rekreációs célú fejlesztés iránti 
keresletnövekedés 

• Ökológiai gazdálkodás szerepének erősítése 

• Természetkímélő rekreációs formák igénye 
megnő 

• Mintatelepüléssé válás (településszegély 
kialakítása, zöldfelületi rendszer fejlesztése, 
kül- és belterület egységes rendszerben 
kezelése) 

• Hálózatfejlesztés szomszéd településekkel 

• Klímaváltozás miatt a termőképesség, 
terményösszetétel megváltozik 

• Aszályos időszakok hosszabbodása, viharkárok 
növekedése 

• Talajlepusztulás, termőréteg eltűnése 

• Felszíni vizek eutrofizációja 

• Szennyezőanyagok talajba, felszín alatti és 
felszíni vizekbe jutása, lakosság érintettsége 
(kutak elszennyeződése) 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

• Egymástól jól elkülönülő területhasználatok 

• Tartalék-lakóterületek 

• Nagy telekméretek 

• Jó közművesítettség 

• Harmonikus lakókörnyezet, szellős kialakítású 
utcák 

• Alacsony intenzitás 

• Intézményi ellátottság hiányos, a szomszédos 
településekre támaszkodik 

• Megközelítési nehézségek 

• Településrészek közötti nehézkes közlekedés 
(településközpont <-> Szedreskert) 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Környezetbarát gazdasági célú fejlesztések 
iránti igénynövekedés 

• Környezetbarát közlekedési rendszer 
erősödése 

• Értékes épületek 

• Úthálózat fejlesztésének elmaradása 

• Zártkertek tervezés nélküli, adhoc beépülése 

• Kizárólagos alvótelepülési funkció a 
befektetők, vállalkozók elmaradásával 

 

3.1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS KAPCSOLATA 

A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a megvalósíthatóság felé 

terelik, térbeli képet adva a fejlesztési elképzeléseknek. Míg a Koncepció a „Mit? Miért? Mikor?”-kérdésekre 

keresi a választ, addig a Településrendezési Eszközök a „Hol? Hogyan?”-kérdéskörön belül mozognak. Az 

irányokat a fejlesztés jelöli ki, a tényleges helyszíneket a rendezés rögzíti. Egymásra épülnek, szimbiózisban 

élnek. Mindkettőnek önmagában kell megállnia, de egymás nélkül ennek megvalósítása nem sikerülhet.  

3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, amely a területi lehetőségek és 

korlátok térképi ábrázolását takarja. 

 

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 89 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

  

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 90 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.1. TELEPÜLÉSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, PONTOS LEHATÁROLÁSA, A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA, A LEHATÁROLT 

TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA 

Mohán hat különböző településrész különíthető el. 

 

 

Az egyes településrészek bemutatásánál a Településszerkezeti Terv bekódolt állományát, az űrfotót, az 

ingatlanok beépítettségét és az ingatlanok méretét szerepeltetjük, illetve mutatjuk be. 

  

http://vatikft.hu/


MOHA KÖZSÉG TK, TRE FELÜLVIZSGÁLAT • TÖRZSSZÁM: 4376/2016. 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG • 2018. JANUÁR HÓ 91 

 

 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • CG.01-09-738803  
 SZÉKHELY: 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. • HTTP://VATIKFT.HU/ • TELEFON: (36-1) 413-0959, (36-1) 413-0958 

LAKÓTERÜLET TELEPÜLÉSRÉSZ 

A lehatárolt terület alkotta korábban, és alkotja ma is a település történeti magját. 

TSZT Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A lehatárolt területen a hosszútelkes, hosszházas beépítés jellemző, melyet helyenként megtörnek 

modernebb családi házak. A beépítés módja többnyire az oldalhatáron álló beépítés, az átlagos telekméret 

általában 1200-200 m2 körüli, de jellemzőek a nagyobb, akár 5000 m2-t elérő telkek is. Az Ifjúság utca menti, 

legkésőbb beépült telkek mérete viszont kisebb, 1200 m2 alatti. A település növekedése mellett is megőrizte 

egyutcás jellegét, Fő utcája két oldali járdával és zöldsávval szélesnek tekinthető. Az elsődlegesen jellemző 

lakó funkción kívül ebben az utcában található a település polgármesteri hivatala, református temploma is.  
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ÁTALAKULÓ TERÜLET TELEPÜLÉSRÉSZ 

A lehatárolt terület a lakóterületi fejlesztések célterülete, lakóházakkal való beépülése az Ifjúság utca mentén 

már elkezdődött. A településszerkezeti terv a terület teljes hosszában új utcát is kijelölt. 

TSZT Űrfotó (Google Earth)  

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A településrészre a keskeny, hosszú parcellaméret jellemző, melyet korábban kertekként használtak. A 

terület nagy része jelenleg is beépítetlen és mezőgazdasági művelés alatt áll. A településrész telkei átlagosan 

2000-5000 m2 közöttiek. Az Ifjúság utca felől az új beépítések az ingatlanok megosztásával járnak, a jövőben 

a telkek további aprózódása várható. 
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GAZDASÁGI TERÜLET TELEPÜLÉSRÉSZ 

A lehatárolt településrész két különálló részterületből áll, a nagyobbik kiterjedésű egy mezőgazdasági üzemi 

terület, a kisebb pedig a Mohai Ágnes forrás gazdasági telephelye. 

TSZT Űrfotó (Google Earth)  

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A lehatárolt területek térben egymástól teljesen külön helyezkednek el. Nagyobb méretű (0,8, 1,2 és 2,9 

hektáros) telkekből állnak. 
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GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSRÉSZ 

TSZT Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A lehatárolt terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt áll. A hatályos TSZT ipari, gazdasági 

területet jelöl ki a területen, így a későbbiekben a gazdasági jelleg erősödése várható a területen, 

amennyiben további vállalkozások is megjelennek. 
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ZÁRTKERTEK 

TSZT Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A település zártkerti fekvésű területei a belterülettől távol, Székesfehérvár határában találhatóak. Művelési 

ág szerint többnyire kert, illetve gyümölcsös ingatlanok, gyakran beépítetlenek, telekméretük közel 

egyforma, 900-1200 m2 közötti.  

A zártkerteken a közművek kiépítettsége igen alacsony arányú, a szabályos, téglalap alaprajzú telkek között 

keskeny utcák húzódnak. 

A zártkerti területek két különálló egységet képeznek, köztük egy jelentősebb kiterjedésű ültetvényerdő 

található. 

A zártkertek és a falu közötti megközelítés nehézkes, a terület a szomszédos székesfehérvári zártkertekkel 

szervesebb egységet alkot. 
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KÜLTERÜLET 

TSZT Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A település külterülete elsősorban szántó művelési ágba tartozó ingatlanokból áll, jelentős részük átlagon 

felüli minőségi osztályba tartozik. Ahol nem a szántóföldi művelés jellemző, ott elsősorban erdők találhatóak 

(a település déli részén), illetve legelők (a Gaja-patak és a Móri-víz mentén). Összességében a külterület a 

nagy táblaméretek és a mindenhol megjelenő intenzív művelési formák miatt egyhangú képet mutat, kevés 

a változatosságot növelő elem, emellett a kiterjedt táblaméretek és az erdősávok hiánya az élővilág és a talaj 

számára sem kedvező.  
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3.3.2. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS 

HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

Moha községben sem szegregátum, sem szegregációval veszélyeztetett terület nincsen. 

Tekintettel arra, hogy a településen szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetet terület nem található, így 

Anti-szegregációs program kidolgozása nem releváns. 

 

3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE 

(POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területnek a gazdasági fejlesztési terület, az átalakuló településrész 

és a zártkertek tekinthetők Mohán, melyeket korábban részletesen bemutattunk. 
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CÉLFA 
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MOHA KÖZSÉG 

A NAGYVÁROS KÖZELSÉGÉBEN FEKVŐ CSENDES, 

FALUSIAS HANGULATOT ÁRASZTÓ 

KISTELEPÜLÉS 

 

Mindezt: 

- kistelepülési léptékében megmaradva, 

- nagyváros közelségét kiaknázva, 

- természeti erőforrásait okosan hasznosítva 

kívánja megvalósítani. 

 

 

HORIZONTÁLIS CÉL: 

FENNTARTHATÓSÁG, ÉLHETŐSÉG 

 

STRATÉGIAI CÉLOK / HORIZONTÁLIS CÉLOK / HORIZONTÁLIS RÉSZCÉLOK: 

 

1. Gazdasági helyzet stabilitásának megőrzése 

1.1. Mezőgazdasági alapok erősítése 

1.1.1. Termény-diverzifikáció 

1.1.2. Helyi feldolgozási lánc beindítása 

1.2. Logisztikai bázis megteremtése 

1.2.1. Vasút, főút helyzetének kiaknázása 

1.2.2. Befektető felkutatása 

1.3. Gazdaság-erősítés 

1.3.1. Mohai Ágnes pozíciójának erősítése 

1.3.2. Helyi márkanév megteremtése 

 

2. Kedvező társadalmi folyamatok továbbvitele 

2.1. Lakosság növekedésével való számolás 

2.1.1. Alapellátás mindenkori lakosságszámnak való megfeleltetése 

2.1.2. Fiatalok beköltözésének preferálása 

2.2. Szociális ellátás erősítése 

2.2.1. Gyermekjólét biztosítása 

2.2.2. Idősellátás fejlesztése 

2.3. Helyi közösség erősítése 

2.3.1. Lakossági aktivitás erősítése 

2.3.2. Találkozási pontok, közösségi terek létrehozása 
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3. Rendezett épített környezetet eredményező lépések megtétele 

3.1. Lakóterületek, átalakuló területek fejlesztése 

3.1.1. Fejlesztési területek infrastruktúra-fejlesztése 

3.1.2. Közterület-rendezés 

3.2. Kis léptékű turisztikai fejlesztések 

3.2.1. Csatlakozás a térségi kerékpárút-hálózathoz 

3.2.2. Helyi természetvédelmi adottságok kiaknázása 

3.3. Klímatudatos elvek érvényesítése 

3.3.1. Megújuló energia alkalmazási és előállítási körének bővítése 

3.3.2. Önkormányzati intézmények példaadása 

 

4. Tájpotenciál megtartása, erősítése 

4.1. Tájhasználati arányok optimalizálása 

4.1.1. Mezőgazdasági- és erdőterületek összehangolása 

4.1.2. Fejlesztési területek megtartása, nagytávú javaslatok megtétele 

4.2. Táji adottságok hosszú távú védelme 

4.2.1. Talaj védelmének biztosítása 

4.2.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

4.3. Természet- és környezetvédelem pozíciójának erősítése 

4.3.1. Tájértékek feltárása, védelme, népszerűsítése 

4.3.2. Szemléletformálás, természetvédelmi oktatás-nevelés meghonosítása 
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TERVIRATOK 
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ADATSZOLGÁLTATÁS 
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Országos Területrendezési Terv (OTrT): 
Kiváló és jó szántóterületek, Erdőtelepítésre javasolt területek 

 
- ADATLEÍRÁS - 

 
Az adatok ESRI Shape (SHP) és AutoCAD DXF formátumban, településenkénti és megyei 
bontásban tölthetők le. A települési állományok elnevezésében az érvényes KSH-kódokat 
használtunk. 
 
 A letölthető állományok csomagolt (ZIP) fájlok, amelyek a következő állományokat 
tartalmazzák: 
 

<település/megyekód>_szanto.shp: Jó és kiváló minőségű szántóterületek fedvénye, 
ESRI SHP formátumban. 
 

Leíróadatok:  
GRIDCODE:  1 - „kiváló minőségű szántóterület” 

2 – „jó minőségű szántóterület” 
 

<település/megyekód>_erdo.shp: Erdőtelepítésre javasolt területek fedvénye, ESRI 
SHP formátumban.  
 

Leíróadatok:  
GRIDCODE:  3 – „erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület” 

4 – „erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület” 
 

<település/megyekód>_DXF_szanto.dxf:Jó és kiváló minőségű szántóterületek 
fedvénye, AutoCAD DXF formátumban.  
 

Leíróadatok:  
a LAYER réteg-elnevezés alapján: 

„1_kiváló_minőségű_szántó” 
„2_jó_minőségű_szántó” 

 

<település/megyekód>_DXF_erdo.dxf:Erdőtelepítésre javasolt területek fedvénye, 
AutoCAD DXF formátumban. 
 

Leíróadatok:  
a LAYER réteg-elnevezés alapján: 

„3_erdőtelepítésre_elsődlegesen_javasolt” 
„4_erdőtelepítésre_másodlagosan_javasolt” 

 



 

 

Műszaki ágazat 
Műszaki fejlesztés és támogatási 
osztály 

Kovács Sándorné polgármester 
+36 22-596-003 
garany@vatikft.hu  

 

Tárgy: Moha község Településrendezési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek 

(Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elkészítése, elektronikus 

hírközlési munkarész 

Ügyintézőnk:  Molnár Tibor  

Email:  kozmu@ahrt.hu 

 

Tisztelt polgármester asszony! 

 

A településrendezési koncepcióról szóló 2016. október 6-i levelüket megkaptuk, ami alapján a 
következő választ adjuk: 
A településre bejegyzett magassági korlátozásokról nem tudunk, antennatornyot és egyéb hasonló 
műtárgyat nem üzemeltetünk, ahogy átjátszó állomást sem. 
Alépítmény hálózattal nem rendelkezünk és távlati terveink között sem szerepel ilyen jellegű 
hálózatfejlesztés. 
Üzleti célú szolgáltatásainkat mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk, mindig a piaci 
igényeknek megfelelően. A településfejlesztéshez kitétel nélkül hozzájárulunk. 
 
Budapest, 2016. október 14. 

 



Műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása
Moha
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Lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
Moha

2016.10.20 08:22:46

594000

594000

595000

595000

596000

596000

597000

597000

598000

598000

2
0

9
0

0
0

2
0

9
0

0
0

2
1

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

2
1

1
0

0
0

2
1

1
0

0
0

2
1

2
0

0
0

2
1

2
0

0
0

2
1

3
0

0
0

2
1

3
0

0
0

2
1

4
0

0
0

2
1

4
0

0
0

0 200 400 600 800 m

Méretarány = 1 : 25000

2167522047

22379

22381

22383

22570

22571

22572

22573

22574

22575

32124

Moha













 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Búzavirág utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
 
DocID:76645       

 
 
 
KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Iszkaszentgyörgyi út  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
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KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Liliom utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
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KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Szarkaláb utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
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KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Fő utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
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KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Ifjúság utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
 
DocID:76650       

 
 
 
KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Dózsa utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
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KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Szeder fasor  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
 
DocID:76652       

 
 
 
KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Tavasz utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
 
DocID:76653       

 
 
 
KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 



 
 

UPC Magyarország Kft. 
1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
T +36 (1) 456 26 00   F +36 (1) 456 99 92 

             www.upc.hu 

 
 
 
 
Cég: 
VT Városépítési Tanácsadó és Tervez ő Iroda Kft. 
József körút 29. 
Budapest 
1085           

 
Tel.:    Fax:  
Megrendel ő: 
 
 
Terv: 
Moha , Vadvirág utca  -   .  
Moha Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) elékszítése Elektronikus hírközlési munkarész Adatszolgáltatás kérése
Tsz:  Rsz:  
 
DocID:76654       

 
 
 
KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt  Kovács Sándorné! 

 
A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk. 
 
A tervezett építési munkálatok nem érintik  az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 0,4kV-os vagy saját oszlopsoron UPC hírközlési légkábel található. 
Kérjük kivitelezéskor ezt figyelembe venni, a kábelhálózat sérülése esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt 
terheli. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdését a kozmu@upc.hu email címen bejelenteni szíveskedjenek. 

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását. 

Tisztelettel, 

 
       ………………………………..   
                   Paróczi Balázs 
                   közműegyeztetés és adatszolgáltatás 

Budapest,  2016.10.26. 
 
 
Közműegyeztetési információ:  
Paróczi Balázs              
T: +36-1-456-9941   
F: +36-1-456-9982 
kozmu@upc.hu 
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