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TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk 

  
MMŰŰSSZZAAKKII   LLEEÍÍRRÁÁSSOOKK  
 

1. Előzmények, az eljárás fázisai 
2. Magasabb rendű területrendezési tervekkel való összevetés 

2.1 Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összevetés 
2.2 GyMS Megyei Területrendezési Tervvel való összevetés 

3. Rendezési terv módosításai 
4. Szöveges alátámasztó munkarészek  
 4.1 Közlekedésfejlesztési javaslat  

4.2 Közműfejlesztési javaslat 
4.3 Tájvédelem és környezetalakítás 
4.4 Örökségvédelmi hatástanulmány 
4.5 Biológiai aktivitásérték 
 

TTEERRVVIIRRAATTOOKK  
 
Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat 
Előzetes tájékoztatási szakasz iratai 
1. Véleményezési szakasz iratai (vélemények) 
Eltérő vélemények egyeztető tárgyalása 
2. Véleményezési szakasz iratai (vélemények, véleményezést lezáró határozat) 

 

JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYAANNDDÓÓ  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZEEKK  
 
SZERKEZETI TERVI MUNKARÉSZEK 

 
Határozat tervezete 
RTm   Településszerkezeti Terv     M = 1: 5 000 

 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK 

Rendelet tervezete 
SZTm Szabályozási Terv M = 1: 2 500 
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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk,,  aazz  eell jjáárrááss  ffáázziissaaii   
 

EEllőőzzeetteess  ttáájj éékkoozzttaattáássii   sszzaakkaasszz  
 
Az előzetes tájékoztatási szakasz Győrzámoly településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 
kapcsán 2015. augusztus közepén vette kezdetét és 2015. szeptember 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 Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 
(GYD-02/229-2/2015.) 

 x   

2 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
(14299-2/2015) 

  X  

3 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(6335-005/2015) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
(GYR/047/01392-2/2015.) 

  x   

5 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/7055-1/2015.) 

 x   

6 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/293/5/2015.) 

  x   

7 Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága x    

8 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
(FD/RR/NS/A/2421/1/2015.) 

   x 

9 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
(GY-01D/EPH/699-6/2015.) 

  x   

10 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(544-7/2015.) 

  x  

11 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
(10.093/3/2015.) 

  x   

12 
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 
(VAG/El/4236-2/2015) 

 x  

13 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
(HHI/5581-1/2015.) 

   x 

14 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság x    

15 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitányság 

x   

16 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(CS/24589-2/2015.) 

  x  

17 Forster Központ   x 
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18 
Abda Község Önkormányzata 
(253-3/A.) 

    x  

19 
Ásványráró Község Önkormányzata 
(111-3/2015.) 

  x  

20 
Kunsziget Község Önkormányzata 
(III/653-1/2015.) 

   x 

21 Nagybajcs Község Önkormányzata x   

22 Vámosszabadi Község Önkormányzata x   

23 Győrújfalu Község Önkormányzata x   

24 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(M-1/7-32/2015.) 

   x 

25 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(K-14612/2015) 

 x  

26 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
(ÜFI/02/562/2015.) 

    x 

27 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
(UVH/UH/247/8/2015.) 

 x  

28 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
Megyei Főépítész 
(279-2/2015.) 

 x   

29 Győrladamér Polgármesteri Hivatal x   

 
A tárgyi módosítást érintő észrevétel nem érkezett az előzetes tájékoztatási szakaszban. 
 
 
 

VVéélleemméénnyyeezzééssii   sszzaakkaasszz  
 
Győrzámoly településrendezési eszközeinek felülvizsgálata véleményezési szakasz 2016. 
március végén vette kezdetét és 2016. május elején került lezárásra. 
A véleményezési szakasz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. 
Rendelet) 38. §-a alapján került sor. A véleményezési szakaszban 30 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  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Állami Főépítész 
 (GYD-01/297-2/2016.) 

 x   

2 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
(4069-3/2016) 

  X  

3 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(9481-002/2016) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
(GY/NEP/00467-2/2016.) 

  x   
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5 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/3088-1/2016.ált.) 

 x   

6 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/421/3/2016.) 

  x   

7 Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága x   

8 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
(FD/RR/NS/A/855/1/2016) 

   x 

9 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
(GY-01D/EPH/699-6/2015.) 

x     

10 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
(457-3/2016.) 

  x  

11 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya 
(10.096/3/2016.) 

  x   

12 
Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 
(VA/FEF01/3083-2/2016) 

 x  

13 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
(HHI/2090-1/2016) 

   x 

14 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 
(08000/3343-1/2016. ált.) 

   x 

15 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitányság (VE-V/001/575-2/2016) 

 x  

16 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(CS/9981-2/2016.) 

  x  

17 Forster Központ x   

18 
Abda Község Önkormányzata 
(493-1/2016/A) 

    x  

19 
Ásványráró Község Önkormányzata 
(431-2/2016.) 

  x  

20 
Kunsziget Község Önkormányzata 
(III/344-1/2016., 92/2016. (III.24.) határozat) 

   x 

21 Nagybajcs Község Önkormányzata x   

22 Vámosszabadi Község Önkormányzata  x  

23 Győrújfalu Község Önkormányzata x   

24 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(M-1/7-18/2016) 

 x   

25 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(K-7091/2016) 

 x  

26 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
(ÜFI/02/562/2015.) 

x    

27 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
(UVH/UH/477/3/2016.) 

 x  

28 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
Megyei Főépítész 
(208-2/2016.) 

 x   

29 Győrladamér Polgármesteri Hivatal x   
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A tárgyi módosítást érintő észrevétel a Megyei Főépítésztől érkezett. (Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Iroda): 
 
 
Győrzámoly tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében érintett, ezt 
az övezetet le kell határolni és fel kell tüntetni a tervlapokon, valamint figyelembe kell venni a 
szabályozási előírások meghatározása során. 
A tervezett lakóterület kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével is érintett. Kéri 
ennek pontos vizsgálatát. 
 
 
Győrzámoly településrendezési eszközeinek felülvizsgálatából az eltérő vélemények 
egyeztetése során az Erdősor utcai lakóterület kikerült azzal, hogy az a pontos 
adatszolgáltatás követően külön eljárásban folytatódik a véleményezési kör 
megismétlésével. 
A tervezett módosítással érintett terület magasabb rendű területrendezési tervekkel 
érintettségét megvizsgáltuk a Földmérési és Távérzékelési Intézet pontos adatszolgáltatása 
alapján. 
A tervezett lakóterület a koordinátahelyes adatszolgáltatás szerint nem érintett a kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetével. 
 

22..  VVéélleemméénnyyeezzééssii   sszzaakkaasszz  
 
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  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Állami Főépítész 
 (GYD-01/297-2/2016.) 

 x   

2 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
(4069-3/2016) 

  X  

3 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(9481-007/2016) 

 x   

4 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 
(GY/NEP/00467-2/2016.) 

  x   

5 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(35800/7284-1/2016.ált.) 

 x   

6 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály 
(GY/UO/NS/A/421/3/2016.) 

  x   

7 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala  
(GY-01D/EPH/699-6/2015.) 

 x   

8 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya 
(10.096/3/2016.) 

  x   
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9 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(M-1/7-73/2016) 

 x   

10 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(K-7091/2016) 

 x  

11 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
Megyei Főépítész 
(208-2/2016.) 

 x   

 
A 2. véleményezési szakaszban eltérő vélemény nem érkezett, így az önkormányzat a 
véleményezést a 158/2016. (X.25.) képviselő-testületi határozattal lezárta. 
 

22..  MMaaggaassaabbbb  rreennddűű  tteerrüülleettrreennddeezzééssii   tteerrvveekkkkeell   vvaallóó  
öösssszzeevveettééss  

 

22..11  OOrrsszzáággooss  TTeerrüülleettrreennddeezzééssii   TTeerrvvvveell   ((OOTTrrTT))  vvaallóó  öösssszzeevveettééss  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján: 

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 

6. §  (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 

honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 

területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási 
területére vetítve kell teljesülniük. 

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési 
eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok 
erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 
hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 
építmények helyezhetők el. 
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Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére 
vonatkozó szabályok 

9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 
 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni, 

 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település közigazgatási 

területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés 
indokolt. 

 
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét. 

TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK 

12/A. § (4) 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. 

 

A felülvizsgálat során az előírások figyelembevételezésre és betartásra kerültek. 
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Az ország szerkezeti terve (Részlet) 

 
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények 
találhatók az OTRT szerint: 
országos kerékpárút törzshálózat főút 
 
Győrzámolyon a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és 
egyedi építményeket tartalmaz az ország szerkezeti terve:  
 
elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 
400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme 

A települést érintő országos övezetek az OTrT szerint: 

• országos ökológiai hálózat övezete 
• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
• országos vízminőség-védelmi terület  övezete 
• nagyvizi meder területének övezete 
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Az országos övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Országos ökológiai hálózat övezete 
 
13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, 
ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 
13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (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. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

15. § (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. 

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

16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
A tervezett módosítások az országos övezetek előírásaival nem ellentétesek. 
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22..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: 

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
- magterület övezete 
- ökológiai folyosó övezete 
- pufferterület övezete 
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
- rendszeresen belvízjárta terület övezete 
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A kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
Magterület övezete 

17. § (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 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 és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhetők el. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 
Ökológiai folyosó övezete 

18. § (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. 

 
Pufferterület övezete 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak 
abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai 
folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
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21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a 
kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem 
veszélyezteti. 
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település 
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, 
továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési 
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön 
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba 
illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési 
szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi 
értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, 
az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló 
természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, 
karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. 
 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 
19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben 
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, 
amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
 

Az ajánlott megyei övezetekre vonatkozó szabályok az OTrT szerint: 
 
 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
27/C. § (1) A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve rendelkezhet az övezet által érintett terület 
újrahasznosítási céljáról. 
(3) Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a megye területrendezési terve 
rendelkezhet arról, hogy az övezet által érintett területet a településrendezési 
eszközök készítése során milyen területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 

 
A tervezett módosítások a megyei terv övezeteinek előírásaival nem ellentétesek. 
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33..  RReennddeezzééssii   tteerrvv  tteerrvveezzeetttt  mmóóddoossííttáássaa  
 

A rendezési terv módosítással érintett terület: 
A 017/9-16 és a 017/20-22 hrsz-ú telkek falusias lakóterület (Lf) besorolású területe. 
A 09/099-104 hrsz-ú általános mezőgazdasági területek. 
 
A módosítás oka:  
Az önkormányzat tapasztalatai alapján a jelenleg falusias lakóterület besorolású terület 
lakóterületként történő kialakítására nincs igény, az önkormányzat célja az Erdősor utcában 
a meglévő lakóterületek bővítése, az utca folytatása. 
A tervezett módosítást a felülvizsgálati anyagból kikerült, ezért most külön eljárásban 
folytatódik. 
 
A módosítás célja: 
A településen felmerült igényeknek megfelelő építési telkek kialakítása meglévő 
lakóterületek bővítésével. 
Illetve azokon a területeken, ahol nincs igény lakótelkekre a mezőgazdasági terület-
felhasználás visszaállítása a cél. 
 
A módosítás hatásai: 
A módosítás hatására a 017/9-16 és a 017/20-22 hrsz-ú telkek falusias lakóterület 
besorolású részei mezőgazdasági általános felhasználásúvá válnak a tényleges állapotoknak 
megfelelően. 
A tervezett módosítással érintett terület magasabb rendű területrendezési tervekkel 
érintettségét megvizsgálták a Földmérési és Távérzékelési Intézet pontos adatszolgáltatása 
alapján. 
A tervezett lakóterület a koordinátahelyes adatszolgáltatás szerint nem érintett a kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetével. 
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Módosítás előtti állapot 
 
 

    

 
Módosítás utáni állapot 
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Helyi Építési Szabályzat módosítása: 
 
A módosítási eljárás ideje alatt több észrevétel érkezett az önkormányzathoz, amelyben a 
helyi építési szabályzat előírásainak jogszerű betartatásánál felmerült értelmezési 
problémákat jelezték. 
 
1. Megkeresés érkezett Győrzámoly Község Önkormányzatához, melyben jelezték, 
hogy a helyi építési szabályzatban szerepel az alábbi mondat: 

10§ (1) A település közigazgatási területén a tervezett építési tevékenységek minimum 
padlószintje: 112,8 mBf. Bármely építési tevékenység csak a magassági szabályozás 
tartása mellett kezdődhet, a tömbre vonatkozó egyéb előírások figyelembe vételével. 

Győrzámoly egyes területein a terepszint a fenti értéknél 1-2 m-rel alacsonyabb, így a fenti 
előírás nehezen tartható. 
Mivel a hatóságok nem tudtak adatszolgáltatást adni az egyes területek mértékadó 
belvízszintjéről, ezért egyértelmű szabályozást nem lehet megfogalmazni. Az építési 
tevékenységeknél viszont fontos felhívni a figyelmet, arra, hogy mindenképpen vizsgálni 
kell az adott tevékenységnél a meglévő adottságokat. 
 
Javasoljuk a HÉSZ ezen bekezdésének módosítását az alábbiak szerint: 

A település közigazgatási területén az árvízvédelmi töltés felé haladva a mértékadó belvízszint 

fokozatosan növekszik 112,5 mBf-ig. Ezt a tervezés során figyelembe kell venni. 

 
 
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság 64853-
1/2016 számú végzésében kért belföldi jogsegélyt a helyi építési szabályzat előkertekre 
vonatkozó előírásainak jogszerű betartatásához. 
A helyi építési szabályzatban szerepelnek az alábbi előírások: 
 
HÉSZ 10.§ (5) Az egyes telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben egyéb előírás 
hiányában a magasabb rendű vonatkozó jogszabályok (OTÉK 35.§) előírásait kell alkalmazni. 
Előkert esetén az utcában kialakult jellemző állapotot kell irányadónak tekinteni. 
 
HÉSZ 11.§ (8) Az előkert legkisebb mélységének megállapítása az építési telkeken 5m-től 20m-ig, 
az egyedi igények szerinti változó mélységben történik, a szabályozási terven külön nem 
szabályozott esetekben. 
 
A 10.§ (5) bekezdésben a vonatkozó jogszabály az OTÉK, melynek 35. §-ára hivatkozik a HÉSZ, 
miszerint az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ennek hiányában 
a kialakult állapotnak megfelelő vagy 5,0 m. 
 
A fenti jogszabályhelyek együttes értelmezésekor a gyakorlatban több kérdés is megfogalmazódott 
hatóságnál, melyek tisztázásához kérték a rendezési terv erre vonatkozó értelmezését. 
 
Javasoljuk a HÉSZ 11§ (8) bekezdését hatályon kívül helyezni. 
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44..  SSzzöövveeggeess  aallááttáámmaasszzttóó  mmuunnkkaarréésszzeekk  
 

44..11  KKöözzlleekkeeddééssffeejj lleesszzttééssii   jjaavvaassllaatt  
 
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített közlekedési alátámasztó munkarészek 
változatlanul továbbra is érvényben maradnak. 
 

44..22  KKöözzmműűffeejj lleesszzttééssii   jjaavvaassllaatt  
 
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített közművesítési alátámasztó munkarészek 
változatlanul továbbra is érvényben maradnak.  
 

44..33  TTáájj rreennddeezzééss  ééss  kköörrnnyyeezzeettaallaakkííttááss  
 
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített tájrendezési alátámasztó munkarészek 
változatlanul továbbra is érvényben maradnak. 
 

44..44  ÖÖrröökkssééggvvééddeellmmii   hhaattáássttaannuullmmáánnyy  
 
Jelen módosítással a szerkezeti tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány változatlanul 
továbbra is érvényben marad. 
 
 

44..55  BBiioollóóggiiaaii   aakkttiivvii ttáásséérrttéékk  
 
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. 
 

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


