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LLEEÍÍRRÁÁSS,,  AALLÁÁTTÁÁMMAASSZZTTÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  

1. Előzmények, az eljárás fázisai 
2. Rendezési terv tervezett módosításai 
3. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való összevetés 
4. Közlekedési alátámasztó munkarész 
5. Biológiai aktivitásérték-számítás 
 
 

TTEERRVVIIRRAATTOOKK  

 
Települési főépítész nyilatkozat 
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai 
 Benne: lakossági fórum, partnerségi egyeztetés iratai 
 
 

RRAAJJZZII  AALLÁÁTTÁÁMMAASSZZTTÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  

 
A-1 Közlekedési alátámasztó munkarész    M 1: 2 000 (M 1: 100) 
 

 

JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYAANNDDÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  

SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK 

…/2019. (...) önkorm. határozat 
RT-1M4 Településszerkezeti Terv     M = 1: 10 000 

SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK 

…/2019. (...) önkorm. rendelet 
SZT-1M6 Szabályozási Terv    M = 1: 2 000 (M = 1: 4 000) 
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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk,,  aazz  eelljjáárrááss  ffáázziissaaii  

Győrzámoly község rendezési terve a 9/2016. (VI.6.) önkormányzati rendelettel és 110/2016. 
(VI.6.) határozattal került jóváhagyásra.  

11..11  EEllőőzzeetteess  ttáájjéékkoozzttaattáássii  sszzaakkaasszz  
 
Az előzetes tájékoztatási szakasz Győrzámoly településrendezési eszközeinek módosítása 
kapcsán 2019. október közepén vette kezdetét és 2019. november közepén került lezárásra. 
Az előzetes tájékoztatási szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. 
Rendelet) 37. §-a alapján került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 nap állt a 
hatóságok rendelkezésére a véleményük megadásához. 
A következő hatóságokat, szervezeteket, szomszédos önkormányzatokat kereste meg az 
önkormányzat: 
 

Sorszám Hatóság, szervezet, szomszédos önkormányzat 
Nem 

nyilatkozott 

Nyilatkozott, a 
véleményezésben 

részt 
kíván 
venni 

nem kíván 
részt venni 

1 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 
(GYD-02/640-2/2019.) 

 x   

2 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Természetvédelmi Osztály 
(1804-9/2019.) 

  x  

3 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály 
Útügyi Osztály 
(GY-02/MEFFFFO/00107-12/2019.) 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
(GYMS-2346/2/2019) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
(GY/NEF/01481-2/2019.) 

  x   

5 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 1. 
(BP/FNEF-TKI/07623-2/2019.) 

  x 

6 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/6173-1/2019.ált.) 

 x   

7 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(19414-0010/2019) 

 x  

8 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(550-9/2019) 

  x  

9 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 
(10.078/6/2019.) 

  x   

10 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Erdészeti Osztály 
(VA-06/AKF02/6745-2/2019.) 

 x  
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11 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály x    

12 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 
(08000/8044-1/2019.ált.) 

   x 

13 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
(VE-V/001/2479-2/2019) 

  x 

14 Országos Vízügyi Főigazgatóság x   

15 
Abda Közös Önkormányzati Hivatal 
(A/871-8/2019) 

    x 

16 
Ásványráró Község Önkormányzata 
(663-4/2019.) 

  x 

17 
Kunsziget Község Önkormányzata 
(III/763-2/2019.) 

   x 

18 Nagybajcs Község Önkormányzata x   

19 Vámosszabadi Község Önkormányzata x   

20 Győrújfalu Község Önkormányzata x   

21 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala  
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
(GY-02B/ÉP/04065-2/2019.) 

 x   

22 Innovációs és Technológiai Minisztérium x    

23 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 
Megyei Főépítész 

x    

24 
Győrladamér Községi Önkormányzat 
(LAD/1317-2/2019) 

  x 

25 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(CS/27268-2/2019.) 

 x  

26 
Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 
(3741-6/2019) 

  x 

27 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatal 

x   

 
Vélemények kifejtése: 
 

1: Állami Főépítész - 2. tervezési terület: Kérem a kiszolgáló út kialakításánál a vonatkozó 
OTÉK előírásokat figyelembe venni, továbbá az építési helyet a rajzi munkarészeken 
meghatározni. 
3. tervezési terület: Kérem, csatoljanak alátámasztó dokumentumot arról, hogy a temető 
bővítése már nem szükséges. Továbbá vegyék figyelembe, hogy a temető melletti gazdasági 
terület fokozott zajforrással jár, mely adott esetben hatással lehet a temető működésére, 
kegyeleti érdekeket veszélyeztethet. 
 

3: Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilatkozata: A 3. sz. módosítás, azaz a gazdasági 
kereskedelmi-szolgáltató területek kijelölése kapcsán kérjük, hogy a Társaságunk kezelésében 
lévő 1401 sz. Győr-Mosonmagyaróvár összekötő út esetében a közúti kapcsolatok megfelelő 
szintű kiépítettséggel kerüljenek kialakításra. A szükséges csomópont típus (pl. osztályozó 
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sávos csomópont, jelzőlámpás csomópont, körforgalom) kialakításához szükséges helyet 
kérjük biztosítani a szabályozás-és rendezési terveken. 
A 4. sz. módosítás, azaz a zöldterület-közkert besorolású terület gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató területté történő átsoroláshoz kizárólag abban az esetben járul hozzá Társaságunk, 
amennyiben a terület sem az országos közút, sem az önkormányzati út irányából nem kap 
önálló kapubehajtót, útcsatlakozást. A 061/3 helyrajzi számú ingatlan megközelítését 
kizárólag a 061/1 és 061/2 helyrajzi számú területeken keresztül lehet biztosítani, mivel azok 
feltárására osztályozó sávos csomópont kerül kiépítésre. 
Útügyi Osztály - 2. számú módosítás: Az 5 darab telket kiszolgáló út szabályozási szélessége 
a megküldött terven nem szerepel. Lakóutca esetében javasolt út szabályozási szélesség 12,00 
méter, ettől eltérést a Hatóság nem javasol. 
 

6: Katasztrófavédelem - A 3. számú módosítással (temető bővítéssel), valamint a 4/A. számú 
módosítással (Gksz terület kijelölése) érintett ingatlanok érintik a 35800/778-1/2016.ált. 
számú határozattal kijelölt Győr- Révfalui vízbázis hidrogeológiai védőidomát, melyeket a 
szabályozási terven fel kell tüntetni. A vízbázis védőövezettel, illetve a védőidommal érintett 
ingatlanok hasznosítása kizárólag a kijelölő határozatban, valamint a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásával lehetséges, melyet a 
településrendezési tervben (helyi építési szabályzat) rögzíteni kell. 
 
Az Igazgatóság javasolja a helyi építési szabályzatban az alábbiakat rögzíteni az érintett 
területek vonatkozásában: 
A vízbázis védőövezettel, illetve védőidommal érintett ingatlanok hasznosítása kizárólag a 
kijelölő határozatban, valamint a vízbázisok védelméről szóló jogszabályban foglalt előírások 
betartásával lehetséges. 
 
A 4/B. számú módosítással (beépítésre szánt terület kijelölése) érinett terület kapcsán az 
Igazgatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra: A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) 
Korm. rendelet) 19. § (2) bekezdése szerint a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett 
területeket a településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban a vízügyi 
hatóság, illetve a vízügyi igazgatási szerv javaslata alapján kell feltüntetni. A 83/2014. (III. 
14.) Korm. rendelet (3) bekezdése alapján a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett 
területekre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani az arra illetékes vízügyi, valamint környezetvédelmi és természetvédelmi 
szervek és az árvízvédelmi töltés fenntartójának véleménye alapján. 
 
A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területek HÉSZ-ben rögzítendő korlátozási 
javaslatai: 

• A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeken anyaggödröt, munkagödröt 
nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság, települési 
önkormányzat fenntartásában lévő másodrendű árvízvédelmi mű esetén a 
védelemvezető polgármester hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, 
állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet (a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §). 
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7: Éduvizig – A beépítésre szánt területek tényleges beépítése előtt gondoskodni kell a 
megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről. 
A 2. számmal jelölt módosítással érintett terület a Mosoni-Duna és a Zámolyi-csatorna 
közelében helyezkedik el. A tapasztalatok alapján árvizes időszakban az erős fakadóvíz 
képződés következtében magas talajvízszintekre kell számítani. A terület beépítésekor ezt 
kérjük figyelembe venni. 
A 3 és 4/A számmal jelölt területek a Győr-Révfalui Vízbázis kijelölt B védőterületére esnek. 
A mostani övezet besorolási módosítások ellen nincs kifogásunk, de a későbbiek során 
megvalósítandó beruházások során betartandók a vízbázisok védelméről szóló 123/1997 
(VII.18.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai. 
A 4/A. számmal jelölt módosítás a Győrzámoly 061/1,2,3 hrsz-ú ingatlanokat foglalja 
magában. A tárgyi ingatlanok szomszédosok az Önkormányzati kezelésben lévő "Lajmák 3. 
sz. mellékág" elnevezésű belvízelvezető csatornával. Kérjük, a csatorna és a hozzá tartozó, 
83/2014.(III.14.) számú Kormányrendeletben meghatározott két oldali partisáv térképlapokon 
és műszaki leírásban be nem építhető területként történő feltüntetését. 
 

8: FNPNI – a 4. számú módosításban jelzett 061/3 hrsz-ú fás, cserjés zöldterület 
átminősítését gazdasági területté megfontolásra javasoljuk, mivel a terület az OTrT alapján 
meghatározott Tájképvédelmi övezetben fekszik és nem csak esztétikai, védő-pufferoló 
funkciót is ellát mind a kerékpárút és a nagy forgalmú szigetközi út között, mind pedig a 
lakóterület és az út között. Fentieken túl a 078/35 hrsz-ú ingatlan erdővé minősítésével a 
biológiai aktivitás érték ténylegesen nem fog növekedni, mivel az már jelenleg is erdős 
terület. 
 

9: Földhivatal – Győrzámoly község közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú 
területeken a 3-5, a legelő művelési ágú területeken a 3, a rét művelési ágú területeken az 5-6, 
a fásított terület művelési ágú területeken az 1-3 minőségi osztályú földrészletek viszonyulnak 
átlagosnak vagy átlagosnál jobbnak. A 4/A. módosítással kapcsolatban a Tfvt. 6/B. § 
bekezdésben foglaltakra hívja fel a figyelmet a Hivatal. 
 

21: Örökségvédelem – A 4/A számú módosítást a Hivatal – a biológiai aktivitásérték 
pótlása miatt – csak a 4/B számú módosítással együtt tartja elfogadhatónak. 
A Hivatal teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, zip fájlban elküldte a településre 
vonatkozó régészeti lelőhelyeket, műemlékeket. 
 
Önkormányzati válasz tervezői közreműködéssel: 
 

1: Állami Főépítész - 2. sz. módosítás: 5 db telek kiszolgálására elegendő a 10 m-es 
szabályozási szélesség, melyet mintakeresztszelvénnyel is igazolt a tervező. Az építési helyek 
felrajzolásra kerültek. 
3. sz. módosítás: Az utóbbi években megnövekedett az urnás temetések száma, amelyek nem 
igényelnek nagy helyet, ezért az önkormányzat az urnafalat szeretné bővíteni, mindenesetre 
egy kisebb sávot mégis a temető bővítésére fenntart. A temető és a tervezett gazdasági terület 
elválasztására telken belüli fásítás került betervezésre mindkét oldalra. 
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3: Magyar Közút-Útügyi Osztály - A 3. sz. módosításhoz közlekedési alátámasztó 
munkarészként elkészült az 1401. sz. úthoz való csatlakozás terve. 
A 4. sz. módosításnál a terület a kiépülő Dergiták útjáról megközelíthető lesz, amelyet szintén 
tartalmaz a közlekedési alátámasztó munkarész. 
2. sz. módosítás: 5 db telek kiszolgálására elegendő a 10 m-es szabályozási szélesség, melyet 
mintakeresztszelvénnyel is igazolt a tervező. 
 

6: Katasztrófavédelem - A szabályozási terv tartalmazza a Győr- Révfalui vízbázis 
hidrogeológiai védőidomát. Az ezzel kapcsolatos helyi építési szabályzat módosítás belekerült 
a HÉSZ módosítás tervezetébe. 
A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területek lehatárolása és korlátozásai 
belekerültek a tervekbe és a HÉSZ tervezetbe. A 4/B. számú módosítással nem jelöl ki a 
szabályozási terv beépítésre szánt területet. 
 

7: Éduvizig - A megkért adatszolgáltatás és önkormányzati, tervezői egyeztetés alapján 
feltüntetésre kerültek a védőtávolságok. 
 

8: FNPNI – Az önkormányzat továbbra is kitart az eredeti elképzelése mellett, szeretné a 
területet átminősíteni. 
A biológiai aktivitásértéket a változtatás előtti és utáni településszerkezeti terv változásából 
számítja ki a tervező a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 
3.) ÖTM rendeletnek megfelelően, ebben az esetben a valós állapot nem mérvadó (3. § b) 
pont), például a rendezési tervben betervezett erdő megszűntésénél is kérik a hatóságok a 
csökkentést ellensúlyozni, holott adott esetben az a valóságban szántóterület. 
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
 
„1/A. § A biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni. 
(…) 
3. § A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét - az 5. §-ban foglalt 
kivétellel - az 1. mellékletben megadott értékmutatók alkalmazásával kell kiszámítani: 

 
a) hatályos településrendezési eszközök hiányában a beépített területen a kialakult 
állapotnak, az egyéb területen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 
területfelhasználásnak, 
 
b) hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egység 

besorolásának megfelelően.” 

 

21: Örökségvédelem – A küldött adatszolgáltatás alapján frissítésre kerültek a régészeti 
lelőhelyek a tervlapokon. 
 
Az előzetes tájékoztatási szakaszhoz képest a véleményezési tervdokumentáció kibővült 
az 5. sz. módosítással, emiatt újra valamennyi eljárásban részt vevő hatóság, szervezet, 
önkormányzat megkeresésre került. 
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22..  RReennddeezzééssii  tteerrvv  tteerrvveezzeetttt  mmóóddoossííttáássaaii  
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A módosítással érintett terület: 
 

1. A település északi részén fekvő Orgona utcai 599 hrsz-ú telek (falusias lakóterület, Lf) 
2. A település északi részén fekvő Erdősor utca folytatásában lévő 1301-1303 hrsz-ú 

telkek (falusias lakóterület, Lf) 
3. A település központi részén fekvő különleges temető terület (Kt, 257 hrsz. és a 

bővítése a 258-260 és 262/1, 262/2 hrsz-okon) 
4. A: A győri településkapuban fekvő 061/3 hrsz-ú zöldterület-közkert (Zkk) és a 061/1, 

061/2 hrsz-ú gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület (Gksz) 
B: A település külterületének déli részén lévő 078/35 hrsz-ú általános mezőgazdasági 
terület (Má) 

5. A település déli részén, az Iskola úttól ÉK-re fekvő tervezett közlekedési útterület 
(KÖu), tervezett falusias lakóterület (Lf), tervezett véderdő terület (Ev) és tervezett 
ipari gazdasági terület (Gip), érintett hrsz-ok: 048/71-048/87, 048/95 
 
 

A módosítás oka, célja: 
 

1. Az 599 hrsz-ú telket meg szeretnék osztani, ezzel egy a Rákóczi út felé nyíló telek 
jönne létre. A kiszabályozott gépkocsibeálló (5*3 m-es téglalap alakban) az oldalhatár 
mentén helyezkedik el minden esetben, ugyanakkor ennél a teleknél az 
autóbuszmegálló miatt a beállót nem lehetne megvalósítani, ezért az átkerülne a másik 
telekhatárra. 

2. Az előző két eljárásban (Msz.: 18121, 19052) módosult területen most azt szeretné az 
önkormányzat, hogy a kialakuló 5 db telket kiszolgáló út is legyen kiszabályozva, az 
Erdősor utca nyúlványaként. 

3. Az önkormányzat úgy döntött, hogy nem szükséges a temető bővítése, ezért a bővítési 
területen - a szomszédos övezethez hasonlóan – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 
területet (Gksz) jelöl ki. A különleges temető terület a magasabb rendű jogszabályok 
szerint lehet beépítésre szánt, ill. beépítésre nem szánt terület is. A hatályos 
győrzámolyi HÉSZ a beépítésre szánt területek között tünteti fel a temető területét, 
ezért ebben a módosítási pontban nem történik újonnan beépítésre szánt terület 
kijelölése. 

4. A: Tulajdonosi kérésre az önkormányzat szeretné a 061/3 hrsz-ú zöldterület-közkert 
(Zkk) besorolású területet átminősíteni gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté 
(Gksz), ezzel egy egységes övezet jöhetne létre a szomszédos Gksz területtel (061/1, 
061/2 hrsz.). 
B: A 4/A sz. módosítás esetén új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ehhez 
kapcsolódóan - a biológiai aktivitásérték szinten tartása és az OTrT előírásai miatt – 
véderdővé (Ev) minősülne át a 078/35 hrsz-ú, a rendezési terven általános 
mezőgazdasági terület (Má), ugyanakkor a természetben erdőterület, amelyet az OTrT 
erdők övezete is nyilvántart. 

5. Az önkormányzat meg kívánja szüntetni az Iskola úttal párhuzamos tervezett utcát, 
mert egyrészt az Iskola úton több telek úgy épült be, hogy a telkek keresztbe osztására 
már nem lenne lehetőség, másrészt ezzel egy féloldalas utca alakulna ki, amely nem 
gazdaságos, illetve utcakép szempontjából sem szerencsés, ezért értelemszerűen a 
tervezett falusias lakóterület (Lf) is törlésre kerülne. A tervezett út helyére csúszna a 
véderdő terület (Ev), a tervezett falusias lakóterület (Lf) pedig az ipari gazdasági 
terület (Gip) része lenne. 
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Az ipari gazdasági terület (Gip) övezeti jelében a meglévő telekállapotokra tekintettel 
a megengedett legkisebb telekszélesség (30 m) törlésre kerül, az önkormányzat nem 
kívánja szabályozni, a kialakítható telek nagyságára vonatkozóan csak a min. 2000 
m2-es telekméret szabályozás maradna meg. 

 
A módosítás hatásai: 
 
1-4. Az önkormányzat szeretne támogatni minden vállalkozói és építtetői szándékot, amelyek 
által növekedik a település gazdasági ereje. 
5. A kialakult állapothoz jobban igazodó szabályozás jöhet létre, amely pozitív hatással lehet 
a beruházó kedvre, ezáltal növekedhet a község gazdasági ereje. 
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Területismertető térképek, fotók: 

 
1. sz. módosítás helye: látható a buszmegálló és a telek egymáshoz viszonyított helyzete 

 

 
 

1. sz. módosítás helyszíne (Google Utcakép, 2018. június) 
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2. sz. módosítás helyszíne (Erdősor utca folytatása, saját felvétel, 2019. 11. 14.) 

 

 
3. sz. módosítás: temető bővítési terület (saját felvétel, 2019. 11. 14.) 
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3.sz. módosítás: a meglévő temető területén is van még lehetőség sírhelyes temetkezésre 
(saját felvétel, 2019. 11. 14.) 
 
 

 
 

4. sz. módosítás: a kerékpárút mellett látható a módosítással érintett fás terület (saját 
felvétel, 2019. 11. 14.) 
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33..  MMaaggaassaabbbb  rreennddűű  tteerrüülleettrreennddeezzééssii  tteerrvveekkkkeell  vvaallóó  
öösssszzeevveettééss  

33..11  OOrrsszzáággooss  TTeerrüülleettrreennddeezzééssii  TTeerrvvvveell  ((OOTTrrTT))  vvaallóó  öösssszzeevveettééss  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény alapján: 

Az ország szerkezeti terve (Részlet): 
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Győrzámolyt a következő országos területfelhasználási kategóriák érintik: 

- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 
- települési térség 

 
 
Győrzámolyt a következő közlekedési hálózatok és egyedi építmények érintik: 
- főút (meglévő) 

14. sz. főút: Győr (1. sz. főút) – Vámosszabadi – (Szlovákia) 

 
- országos kerékpárútvonal 

1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal:  

1.A: (Szlovákia – Ausztria) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnózseli – 
Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly – Győrújfalu – Győr – 
Vének – Gönyű – Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – Lábatlan – 
Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Visegrád – Dunabogdány – 
Kisoroszi – Tahitótfalu – Szigetmonostor – Szentendre – Budapest (6-os jelű Euro Velo®) 

Győrzámolyt a következő energetikai hálózatok és egyedi építmények érintik: 
 
Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték 
Ágazati száma:14_Győr – Abda – Vámosszabadi – 
(Szlovákia)  
 
Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték 
Győr térsége – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia) 
 
Győrzámolyt a következő vízi létesítmények érintik:  
 
Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (meglévő, Duna, Mosoni-Duna) 
 
 
 
 
 
 
 
Győrzámolyt a következő az országos övezetek érintik: 
 
- ökológiai hálózat magterületének övezete, 
- ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
- ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
- kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
- erdők övezete. 
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Ráközelítve látható, hogy a 4/B sz. módosítás érintett az Erdők övezetével; jelen eljárásban 
erdőt jelölt ki az önkormányzat ezen a részen, tehát eleget tesz az előírásnak. 
 

   
Nem érintett. 

 

 

Nem érintett. 
 
A tervezett módosítások az országos területrendezési terv övezeteinek előírásaival nem 
ellentétesek.  
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3.1.1. Megfelelés igazolása a 12. §-sal (4. sz. módosítás): 
 
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 
 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,” 
 
Ez teljesül. 
 

b) „az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések 
beépítésre szánt területeinek összenövését, és” 
 

Ez teljesül. 
 
„c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben 
nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 
 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a 
c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.” 
 
Ezen esetben a (2) bekezdés a mérvadó. 
 
„(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 
5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt 
területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése 
esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése 
az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, 
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell 
kijelölni.” 
 
4/A sz. módosítás: 1897 m2 nagyságú az újonnan beépítésre szánt gazdasági terület, 
amelynek az 5 %-a 95 m2. A terület adottságai miatt a módosítással érintett területen 
nem lehet pótolni ezt a hiányt, ezért a 4/B sz. módosításban véderdő (Ev) került 
kijelölésre (3978 m2) a település közigazgatási határán belül, ami jóval nagyobb, mint a 
minimum érték, így megfelel a módosítás. A pótlást próbálja az önkormányzat és a 
tervező az OTrT Erdők övezetével összhangban megvalósítani, amelyre 
általánosságban a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya is felhívta a figyelmet. 
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33..22  GGyyMMSS  MMeeggyyeeii  TTeerrüülleettrreennddeezzééssii  TTeerrvvvveell  vvaallóó  öösssszzeevveettééss 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervről szóló: 
12/2010. (IX. 17.) rendelet alapján: 

 1)  A megye térségi szerkezeti tervéről szóló településre és környékére vonatkozó része: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve) 
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Győrzámoly a következő megyei övezetekben érintett: 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (ásványi 

nyersanyagvagyon övezete) 
- rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 
 
 

 
 
A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek.  
 
 

33..33  ÉÉttvv--vveell  vvaallóó  öösssszzeevveettééss 

 
„Étv. 7. § (3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a 
környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, 
valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében az alábbi 
követelményeknek kell érvényt szerezni: 
 
(…) 
 
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 
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Lásd: 5-es pont! 
 
„e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen 
célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.” 
 
Itt vissza lehet utalni az OTrT 12. (2) bekezdés következő részletére: „meglévő beépítésre szánt 

terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet 

jelentene annak várható költsége miatt.” 

 

44..  KKöözzlleekkeeddééssii  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszz  
 

A 2. sz. módosításnál elegendő a 10 m-es szabályozási szélesség, mivel csak 5 db telket fog 
kiszolgálni az út, az A-1 sz. tervlapon ez mintakeresztszelvénnyel is igazolásra került. 
 
A 3. sz. módosításnál jelenleg a legrövidebb kijutási út a tervezett Gksz területekről a 1401. 
sz. útra az Árnyas és Liget úton keresztül vezet. A Liget út és az Iskola út jelenlegi X alakú 
kereszteződése, illetve Liget út hegyesszögű kikötése az 1401. sz. útra vonalvezetési és 
közlekedésbiztonsági szempontból nem szerencsés, átépítése szükséges. Javasolható a Liget 
út Iskola útra történő merőleges kikötése, valamint az Iskola út és a 1401. sz. út merőleges 
átkötése, amelynek közparki környezetét is érdemes lenne rendezni. A csomópont elfér a 
hatályos szabályozási terv által kijelölt helyen. 
Egy hosszabbtávú megoldásként javasolható az iparterületek felé történő forgalomelvezetés, 
amennyiben kiépül az Árnyas utca az iparterületekig. Ebben az esetben a forgalmat a falu 
Győr felöli településkapujánál lévő Major útnál lehetne kivezetni az 1401. sz. útra. 
 
A 4/A sz. módosításnál a kiépülő Dergiták útjáról megközelíthető lesz a 061/3 hrsz-ú tervezett 
Gksz terület az A-1 sz. tervlapon látható módon. 
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55..  BBiioollóóggiiaaii  aakkttiivviittáásséérrttéékk--sszzáámmííttááss  
 

Az Étv. 8.§ (2) bek. b) értelmében a biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás 
értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. A számítást a 9/2007. 
(IV.3.) ÖTM rendelet alapján (az adott terület hektárban mért területnagysága és az adott 
terület értékmutatójának szorzata) végezzük el. 

 
Győrzámoly biológiai aktivitásértéke 

      
4. sz. módosítás 

      
Hatályos állapot   Tervezett állapot  

      
   Terület (ha) Értékmutató Aktivitásérték    Terület (ha) Értékmutató Aktivitásérték 

      
Gksz     Gksz     

0,54 0,4 0,216 0,73 0,4 0,292 
Zkk           

0,19 6 1,14     0 
Má     Ev     

0,4 3,7 1,48 0,4 9 3,6 
1,13   1,13   

      
5. sz. módosítás 

      
Gip     Gip     

4,36 0,4 1,744 5,85 0,4 2,34 
Lf           

1,19 2,4 2,856     0 
Köu           

0,48 0,5 0,24     0 
Ev     Ev     

0,3 3,7 1,11 0,48 9 4,32 
6,33   6,33   

      
    8,786     10,552 

      

      
Biológiai aktivitásérték 
változás 1,766 

A település rendezési tervének módosítása során nem csökken a biológiai aktivitásérték 
a település közigazgatási területén. 
 
 
 
 


