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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 

1.1 ELŐZMÉNYEK 
 

Rábapatona község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2001-2003 évek folyamán az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban 
építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a 
továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette 
a település közigazgatási területére vonatkozó, addig hiányzó településrendezési tervet. 

Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító 
1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval 
(továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült a község 
településfejlesztési koncepciója, melyet a képviselőtestület a 31/2002. (VI. 26.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott. 

Rábapatona község önkormányzatának képviselőtestülete 2003-ben hagyta jóvá a 
település településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a 43/2003 
(VII.02.) számú önkormányzati határozattal, a szabályozási tervet a 8/2003. (V.05.) számú 
önkormányzati rendelettel hagyták jóvá. 
Az azóta eltelt időben három alkalommal került sor a településrendezési terv módosítására, 
amelyet a 11/2010. (X.15.) számú, illetve a 9/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel, valamint 
a 19/2016. (II.24.) számú határozattal, és a 3/2016.(II.25.) számú rendelettel hagyott jóvá a 
képviselő testület. 

 A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. 
2018. évben az önkormányzat elhatározta, hogy a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél 
és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló 
energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében pályázati források igénybe vételével az 
erdőterület arányát növeli a település területén belül a potenciálisan rendelkezésre álló 
önkormányzati tulajdonú területek igénybe vételével.  A fenti cél megvalósítása érdekében a 
084/6 hrsz.-ú területet kívánja az önkormányzat erdőtelepítésre igénybe venni. 
Ezen túlmenően az önkormányzat a szabályozási tervet illetve a helyi építési szabályzatot kívánja 
néhány szabályozási tömböt érintően módosítani a szabályozási vonalak, építési helyek 
pontosítása céljából, illetve bizonyos tömbökben a saroktelkek, illetve keresztutcákra néző telkek 
beépíthetőségét kívánja biztosítani.  
Rábapatona település önkormányzatának képviselőtestülete ennek megfelelően úgy döntött, 
hogy a község településrendezési tervét ezekre a területekre vonatkozóan módosítani kívánja.  

A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési 
elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a 
településfejlesztési koncepció módosítására.  
A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a 
hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt. 
A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az 
önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. 
 
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) és módosítása 

• Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010. 

• Rábapatona Rendezési Terve 2003. (és hatályos módosítása) 
 
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján a tervezett módosítások egyszerűsített eljárás 
keretében lefolytathatók. A véleményezési és záró véleményezési eljárások során az 
illetékes államigazgatási szervek megtették észrevételeiket, melyeket figyelembe vettünk. 
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Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szerinti jóváhagyott anyaga.  
 

1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 

1.2.1 A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 

Jelen tervdokumentáció Rábapatona következő részeire vonatkozik: 

• a 084/6 hrsz.-ú terület 

• a Dózsa György út és Rózsa Ferenc út közötti tömb területe 

• a Rákóczi Ferenc út, Imre út, István út és 351 hrsz.-ú út közötti tömb területe 

• az 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2 hrsz.-ú ingatlanok, illetve az ingatlanokat 
tartalmazó tömb területe 

• a 603/31, 603/20 és 603/9 hrsz.-ú Vasút utca, Besenyő utca és Fábián Ferenc 
utca menti tömbök  

 
 

1.2.2 A településrendezési terv módosításának célja 
 
I. Tervezési terület: 
A 084/6 hrsz.-ú jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt ingatlan erdőterületbe sorolása 
 
Magyarország Kormánya a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára a mezőgazdasági 
és nem mezőgazdasági területeken történő erdőtelepítések megvalósítása érdekében a VP5- 
8.1.1-16 kódszámú felhívásában a Széchenyi 2020 program keretében vissza nem térítendő 
támogatást biztosít.  
A program Partnerségi Megállapodásában kitűzött célokat követve Rábapatona község 
önkormányzata a tulajdonában álló 084/6 hrsz.-ú külterületi ingatlant a fenti pályázati források 
igénybevételével erdőtelepítésre kívánja igénybe venni. 
A program fő céljai az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklése, a legfontosabb természeti 
erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítása, az erdők megfelelő 
ökológiai teljesítőképességének fenntartása és fejlesztése, a fenntartható erdőgazdálkodás 
megvalósítása,a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A célok elérését a Kormány a 
jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani a fent nevezett felhívásban 
foglalt feltételek mentén.  
Ennek megfelelően az önkormányzat a településrendezési tervben a területre vonatkozó 
területfelhasználási elképzelések módosításával is biztosítani kívánja a pályázati feltételeknek 
megfelelő erdő telepítését a területen. 
 
Feladat: a településszerkezeti terv, és a szabályozási terv módosítása 
 
II. Tervezési terület: 
 
A Rózsa Ferenc utca és Dózsa György utca közötti lakóterületi tömbben az önkormányzat meg 
kívánja teremteni a lehetőségét a telkek Rózsa Ferenc utca felőli beépíthetőségét, valamint a 151 
hrsz.-ú ingatlan megosztásával létrehozható telek beépíthetőségét a Dózsa György utca felől. 
Ennek érdekében az övezeti paraméterek minimális teleknagyságra vonatkozó értékeinek 
módosítására van szükség. 
 
Feladat: A szabályozási terv módosítása A HÉSZ kiegészítése 
 
III. Tervezési terület: 
 
A Rákóczi Ferenc út, Imre út, István út és 351 hrsz.-ú út közötti szintén lakóterületi tömb 
területénaz önkormányzat a II. sz. tervezési területhez hasonlóan meg kívánja teremteni a 
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lehetőségét a 351 hrsz.-ú útra néző telkek megoszthatóságát, és az így kialakuló telkek 
beépíthetőségét. Ennek érdekében az övezeti paraméterek minimális teleknagyságra vonatkozó 
értékeinek módosítására van szükség ebben az esetben is. 
 
Feladat: A szabályozási terv módosítása 
 
IV. Tervezési terület: 
 
A 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2 hrsz.-ú ingatlanok hátsó telekhatára szabályozási vonallal 
érintett. A tervezett közterület céljára történő magánterület igénybevételt a továbbiakban nem 
kívánja fenntartani az önkormányzat. A tervezett szabályozás a településszerkezeti tervben 
jelzett ikrényi, két települést összekötő, de nem hálózati szerepű útkapcsolat egyik alternatív 
lehetőségének területbiztosítása céljából került jelölésre, ezek a célok azonban a magántelkek 
igénybe vétele nélkül is biztosíthatók. 
 
Feladat: A szabályozási terv módosítása 
 
V. Tervezési terület: 
 
A 603/31, 603/20 és 603/9 hrsz.-ú Vasút utca, Besenyő utca és Fábián Ferenc utca menti 
tömbökben lévő 603/8, 603/14, 603/15, 603/25, 603/26 hrsz.-ú saroktelkek esetében építési hely 
kijelölése tervezett. A később kialakítandó, fenti utcákra merőlegesen tervezett, jelenleg még 
külterületi ingatlanok területét érintő utca felé eső előkert mértékét a jelenlegi 5 m helyett kisebb 
értékben kívánja meghatározni az önkormányzat, figyelembe véve a tájolási szempontokat is. 
 
Feladat: A szabályozási terv módosítása 
 
 
 
 

1.3 MELLÉKLETEK 
 

1.3.1 Főépítészi feljegyzés a településrendezési tervmódosítás tartalmi 
követelményeiről 
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1.3.2 A véleményezési eljárás dokumentumai 
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1.3.3 A záró véleményezési eljárás dokumentumai 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Rábapatona község képviselőtestülete a 31/2002. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal 
fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban 
került meghatározásra.  
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen 
illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására 
nem volt szükség. 
 

3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

3.1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 
3.1.1 Településszerkezeti tervmódosítás M=1:8 000 felbontású 
 
3.1.2 Határozat 
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3.2 LEÍRÁS 
 

3.2.1 A módosítással érintett tervezési terület településszerkezeti és 
területfelhasználási vonatkozásai 

 
A tervezett módosítások közül csak az I. számú tervezési területen tervezett módosítás érinti a 
településszerkezeti tervet. 
A jelenleg hatályos településszerkezeti tervben a terület mezőgazdasági rét területként szerepel. 
A tervezett használatnak megfelelően a tervezett területfelhasználás gazdasági erdőterület. 
A tervezett új területfelhasználás továbbra is biztosítja a tervezési terület illeszkedését a környező 
természeti területek rendszerébe illetve a tervezett erdőtelepítés céljai összhangban vannak 
azokkal a természetvédelmi célokkal, amelyek mint NATURA 2000 terület különös hangsúllyal 
érvényre juttatandók.   
 
A Település biológiai aktivitásértékének változása 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló 2006. 
évi L. tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke 
nem csökkenthet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) 
 
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért 
biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges.  
 

3.2.2 A tervezési területet érintő magasabb rendű területfejlesztési 
dokumentumok és azok hatásának értékelése 

 
Országos területrendezési terv (OTrT) 
 A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken 
történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell 
venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott 
fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb 
összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. 
 

 
Kivonat az országos területrendezési tervből 
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Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet illetve környezetét az alábbiak 
érintik: 

• Országos ökológiai hálózat övezete 

• Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

• Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

• Országos vízminőség védelmi terület övezete 

• Nagyvízi meder es a vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár 

elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 

 
 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 
 

Országos vízminőség védelmi terület övezete 
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Nagyvízi meder es a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár 

elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
 
 

A fent említett elemeket a rendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük, azok 

közül az Országos ökológiai hálózat övezete releváns a tervezett módosítás szempontjából. 

A tervezett módosítás az Országos ökológiai hálózat övezetében megvalósítható. 
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Megyei területrendezési terv 

 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési tervből 

 
 
A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a 
tervezési terület az alábbiakkal érintett: 
 
Érintett 

- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

- Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete 

- Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

- Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvízjárta terület övezete 

- Földtani veszélyforrás területének övezete 
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Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
 

Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete 

 
 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
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Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
 

Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
 

A tervezési terület az ökológiai hálózat magterületének részét képezi, a tervezett módosítás az 
erre vonatkozó előírásoknak megfelel. 
A tervezési területen elhelyezendő bármilyen építmény tervezésénél a fentiek 
figyelembevételével geotechnikai szakvélemény készítése mindenképpen szükséges. 
 

A területhasználat vizsgálata és változása 
 
Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti 
követelmények Rábapatona területre vonatkozó értékei változatlanok maradnak. 
 
A megyei területrendezési terv és az OTrT területfelhasználási kategóriái alapján az érintett 
terület általános mezőgazdasági térségbe tartozik, ez a módosítás után is változatlanul marad. 
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4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

4.1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 
4.1.1 TH-18-02-09 sz. dokumentáció  
 
SZ-2/M1, SZ-2/M2, SZ-2/M3, SZ-2/M4, SZ-2/M5 számú Szabályozási terv M=1:2 000 
felbontású 
 

4.1.2 Rendelet 
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4.2 LEÍRÁS 
 

4.2.1 A szabályozás alapelvei 
 
Az I. számú tervezési területen kijelölendő erdőterület vonatkozásában a HÉSZ gazdasági 
erdőkre vonatkozó előírásai kerülnek alkalmazásra ezen a területen is. A tájkép védelmével 
kapcsolatos épületekre vonatkozó előírások a község településkép-védelmi rendeletében 
kerültek megfogalmazásra.  
A tervezési területre vonatkozóan a jelenleg hatályos külterületi szabályozási tervben a 
településszerkezeti tervvel ellentétben Lf jelölés szerepel, a tervezett módosítás egyúttal ezt a 
szükséges hibajavítást is kezeli. 
A lakóterületeken belül tervezett, telekméretekre vonatkozó paraméter módosítások a II. számú 
és III. számú tervezési területen úgy kerültek meghatározásra, hogy a Rózsa Ferenc utca 
beépíthetősége biztosított legyen a mai igényeknek megfelelő telekméretek kialakítása mellett, 
valamint a tömbökben a keresztutcákra nyíló eltérő helyzetű (fekvő, illetve sajátos alakú) telkek 
beépíthetősége is lehetővé váljon. 
A IV. számú tervezési területen a 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2 hrsz.-ú ingatlanok hátsó 
telekhatárán a tervezett közterület céljára történő magánterület igénybevételt a továbbiakban 
nem kívánja fenntartani az önkormányzat. A tervezett szabályozás a településszerkezeti tervben 
jelzett ikrényi településközi útkapcsolat egyik alternatív lehetőségének területbiztosítása céljából 
került jelölésre annak idején. A településközi út ezen alternatíváját nem tartjuk indokoltnak a 
továbbiakban szerepeltetni a településszerkezeti tervben, mivel a Győri út településen belüli 
nyomvonala és szabályozási szélessége sem alkalmas igazán átmenő forgalom levezetésére. A 
településközi út lehetséges nyomvonalának a továbbiakban a Harsányi utcai tervezett alternatíva 
szolgál. A jelzett településközi kapcsolat hálózati szereppel nem bír, csak a két település közötti 
helyi érdekű forgalom lebonyolítása céljából került kijelölésre, megvalósítása sem 
valószínűsíthető belátható időn belül. 
Az V. számú tervezési területen a település belterületi határán tervezett út felé eső telkek előkertje 
ezen északkeleti irányba a jelenlegi 5 m helyett 2 m-ben került rögzítésre. Ezzel az érintett 
saroktelkek kedvező tájolású kertterülete növekszik, a telkek területhasználatának lehetősége 
javul.  
 
 
 

4.2.2 A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 
A beépítésre szánt területek nagysága a településen változatlan marad.  
Az I. sz. tervezési területen biztosított lesz a Széchenyi 2020 program pályázati keretén belül 
rögzített keretfeltételeknek megfelelően, a jóváhagyott erdőtelepítési terv alapján történő erdő 
kialakítása. 
A II. és III. sz. tervezési területen a lakóterületi tömbökben történő telekméretekre vonatkozó 
paraméterek módosítása lehetővé teszi az eddig nem megosztható, illetve speciális helyzetű 
vagy alakú telkek megosztását, illetve beépíthetőségét. 
A IV. számú tervezési területen a magántelkek területének a továbbiakban indokolatlan tervezett 
igénybevétele megszűnik. 
Az V. számú tervezési területen a saroktelkek beépíthetősége úgy módosul, hogy az egyik 
irányból 2 m előkert kialakítása szükséges csak, ezzel a kedvező tájolási irányba eső 
kerthasználat lehetőségei javulnak.   
 
 

4.2.3 A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 

 
A szabályozási tervmódosítás előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest további 
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak.  
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4.3 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.3.1 Tájrendezési javaslat 
 
A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre 
kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. A növényalkalmazásra vonatkozó 
javaslatok jelen módosítás során is érvényesítésre kerültek.  
 
Tájrendezési szempontból egyedül az I. számú tervezési terület érintett. 
A tervezési terület külterületi ingatlan, jelenleg mezőgazdasági szántó művelésű ágban lévő 6-os 
minőségi osztályba tartozó terület.  
A tervezési terület Natura 2000 közösségi jelentőségű hálózat részét képezi, valamint része az 
Országos Ökológiai Hálózat magterületének.  
 
A településrendezési tervben a tervezési terület mezőgazdasági területből gazdasági erdő 
területbe történő átsorolása tervezett. A terület határos a településszerkezeti tervben 
erdőtelepítésre javasolt területekkel. 
Az önkormányzat jóváhagyott erdőtelepítési tervvel rendelkezik a területre vonatkozóan. A 
területen nemesnyáras erdő telepítése tervezett, amely illeszkedik a tájra jellemző 
növénytársulásokba.  
 
Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai 
aktivitás érték szintentartását igazoló számítás nem szükséges. 
 
A többi tervezési területen tervezett módosításnak tájrendezési vonatkozása nincs. 
 
 
 

4.3.2 Környezetalakítási javaslat 
 
A hatályos településrendezési eszközökben –közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) - 
megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a fejezet csak 
kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat. 
A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális 
zaj- és levegőszennyezettségi határértékek a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési 
szabályzatban is rögzítésre kerülnek. A megfelelő védőterületek, védőzöld-sávok kialakításáról 
gondoskodni kell. 
Mivel az I. számú tervezési terület része a Natura 2000 közösségi jelentőségű hálózatnak, 
valamint az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területének, a területen történő 
bármilyen fejlesztési tevékenység során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi 
szempontokra.  
  
 
4.3.2.1. Víz 
 
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: fokozottan 
érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. 
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján 
megvalósítható építmények elhelyezése.  
A tervezési terület felszín alatti vízbázis védőidomát nem érinti, közvetlen közelében vízkivételi 
létesítmény nem található. 
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a 
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. 
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A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges 
műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. 
A tervezési területen belül elhelyezhető létesítmények - a kialakítandó üzemeléstechnológia 
alapján - havária esetén is alacsony kockázati szintűek.  
A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell, 
hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba. 
 
 
 
4.3.2.2. Levegő 
 
A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és tervezett 
építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a létesítmények 
megvalósításával generált többletjármű forgalom. 
A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a 
klímaviszonyokat nem módosítják.  
A területen jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó 
légszennyező (ipari) pontforrás. 
A területen a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető 
levegőminőség átlagos értékei megfelelő tartalékkal rendelkeznek, kritikus, határérték közeli 
összetevő nincs.  
A tervezett módosítások számottevő mértékben nem növelik a területek forgalmát, valamint 
jelentős saját emissziójuk sincs. 
 

 
4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési területek felszíni szennyeződésre fokozottan érzékenyek, ezért különös figyelmet kell 
fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.  
A területeken a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a hulladéktárolás, 
illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés 
kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében 
semlegesnek minősíthető. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet értelmében a tervezési 
területeken a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
Kivitelezési munkák esetén a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek 
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A 
munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett 
területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető 
köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és 
üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne 
okozzanak. 
A humusz felhasználásáról a területeken tervezett beruházások megvalósítása során 
humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes 
hatóságtól. 
 
 
4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
A tervezett módosítások a terület klímájában érzékelhető változást nem okoz. 
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4.3.2.5. Élővilág 
 
A tervezett módosítások közül az I. számú területen történő erdőtelepítés a környezet élővilágára 
kismértékben hatással van. 
A tervezett erdőtelepítés kedvező módon járul hozzá a terület és környezetében a biodiverzitás 
növeléséhez, a fajok sokszínűségének fenntartásához.   
 
 
4.3.2.6. Épített környezet 
 
A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.  
 
 
4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 

 

A területeken kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek 
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben 
foglaltak betartandók. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben meghatározott 
határértéket kell figyelembe venni.  

A tervezési területeken fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és porral lehet 
számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű.  
 

 
4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 
 
A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a 
következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 72/2013. (VIII.27.) VM 
rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 
 

15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 

17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 

27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

 
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a 309/2014 
(XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 2014. évi CLXXXV a települési hulladékokkal 
kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. 
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A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint 
történjen. 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek 
kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó 
rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 
 
 

4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A tervezett módosítások közlekedésfejlesztési igénnyel nem járnak. A módosítások által lehetővé 
tett telekalakítások feltárása a határos kialakult közterületek felől biztosított. 
A IV. számú tervezési területen a szabályozási vonal az érintett telkek vonatkozásában 
visszakerül a jelenlegi telekhatárra. A közterület céljára történő területigénybevételt a 
továbbiakban nem tartja fenn az önkormányzat. 
A 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő szabályozás a településszerkezeti 
tervben jelzett ikrényi településközi útkapcsolat egyik alternatív lehetőségének területbiztosítása 
céljából került jelölésre. A településközi útkapcsolat ezen nyomvonalon történő megvalósítása a 
Győri út településközpont felé eső részének kialakult keskeny szabályozási szélessége és 
zaklatott nyomvonal vezetése miatt a továbbiakban nem javasolt, településközi út kialakításának 
céljára a településszerkezeti tervben jelölt másik alternatívát, a Harsányi L. utcán át bevezető 
nyomvonal verziót tartjuk fenn. Fentiek miatt az érintett ingatlanokat érintő szabályozást 
indokolatlan fenntartani. Az érintett településközi kapcsolat csak helyi igények kiszolgálására 
került jelölésre annakidején a településszerkezeti tervben, a kapcsolat hálózati szereppel nem 
bír, átmenő forgalom nem tervezett, csak a két település közötti helyi érdekű összeköttetést 
szolgálja. 
 
 
 

4.3.4. Közműfejlesztési javaslat 
 
A tervezett módosítások közműfejlesztési igénnyel nem járnak. 
 
 

4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) 
 
A tervezési területek a távközléssel, illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemek 
nem érintik.  
 

4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
A tervezett módosítással érintett területek közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. 
A tervezési területek környezetében műemlék nem található.  
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során 
előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. 
 
Irodalomjegyzék 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI 
OTrT VÁTI 
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5. TERVJEGYZÉK 
 

Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1:30 000 

T-1/M Településszerkezeti terv – Kivonat és Módosítás M 1:10 000 

SZ-1/M1 Szabályozási terv 2. terület – Kivonat és Módosítás M 1:2 000 

SZ-1/M2 Szabályozási terv 3. terület – Kivonat és Módosítás M 1:2 000 

SZ-1/M3 Szabályozási terv 4. terület – Kivonat és Módosítás M 1:2 000 

SZ-1/M4 Szabályozási terv 5. terület – Kivonat és Módosítás M 1:2 000 

SZ-2/M Külterületi szabályozási terv 1. terület – Kivonat és Módosítás M 1:10 000 

 
 
 


