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1.1. A TERÜLETRENDEZÉS TERVEZÉSI GYAKORLATÁNAK MEGVÁLTOZÁSA, ELŐZMÉNYEK 

1.1.1. Az országos jogszabályi környezet változása 

A Kormány 2012-ben megalkotta a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletet „A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” (továbbiakban Trk.). 

A Kormányrendelet megalkotásával a településtervezésre vonatkozó előírások helye és tartalma 

megváltozott: 

• Korábban az „1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről” 

(továbbiakban Étv.) határozta meg mind a településfejlesztési dokumentumok, mind a 

településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv) egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait. E szabályok 

átkerültek a Kormányrendeletbe (VI. fejezet). 

• Korábban a „253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről” (OTÉK) tartalmazta a településrendezési eszközök jelmagyarázatát, 

amely a Kormányrendelet 6. mellékletébe került. 

A Trk. átmeneti rendelkezései alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 2013. 

december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök – melyek az OTÉK 2012. augusztus 6-án 

hatályos (továbbiakban: régi OTÉK) településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 

figyelembevételével készültek – 2018 december 31-ig alkalmazhatók. Azonban a 2012 december 31-

én hatályban lévő településrendezési eszközök a régi OTÉK szerint csak 2015 december 31-ig 

módosíthatóak a Kormányrendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint. 2016 január 1-től a régi 

OTÉK szerint készült tervek módosítása már csak a Kormányrendelet tartalmi előírásainak és a 6. 

melléklet szerinti jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. 

Ezek a rendelkezések indokolják Győr 2006-ban készített – és többszörösen módosított – rendezési 

terveinek felülvizsgálatát. 

A rendezési tervek felülvizsgálatának első lépéseként a Kormányrendelet szerinti megalapozó 

vizsgálat 2016 első félévében elkészült. 

 

1.1.2. Az országos és térségi területrendezési tervek változása 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll, 

amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXVI. Törvénnyel hagyott jóvá, és 2008-ban a 2008. évi L. 

törvénnyel, majd 2013-ban a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosított. A módosított OTrT 2014. 

január 1-től lépett hatályba (továbbiakban OTrT tv.). 

Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, 

valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az 

erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket 

és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magába.  
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A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák 

és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, 

azok pontosításával.  

Győr Megyei Jogú Város Győr-Moson-Sopron Megye székhelye, amely megyére vonatkozó 

területrendezési tervet Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005. (VI.24.) 

számú rendelettel fogadta el, majd a 12/2010. (IX.17.) számú rendelettel módosította. A megyei 

területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedéseket – amelyek többek között 

a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv 

elhatározásainak érvényre juttatása érdekében – határozattal fogadta el a Közgyűlés. A határozat II. 

fejezete tartalmazza az OTrT felülvizsgálatakor érvényesítendő megyei javaslatokat.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett 

fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét. 

A fenti előírás következtében településszerkezeti terv készítése esetén az összhangot a 

területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a vonatkozó megyei 

területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is biztosítani kell. 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 9. § (6) bekezdése kimondja, hogy a 

településrendezési tervek készítése során: 

• 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, 

• 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. 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 12/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy 

• 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. 

 
Az OTrT és a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kapcsolata: 

A térségi és megyei területfelhasználási tervekben a mezőgazdasági, erdőgazdasági, vegyes, valamint 

települési térséget legalább 75%-ban az országos tervben meghatározott térségi kategóriába kell 

sorolni. Vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, 

városias települési térség egyáltalán nem jelölhető ki. Az építmények által igénybe vett térség más 

térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. 

A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák és a települési területfelhasználási 

egységek kapcsolata: 
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A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 

egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni (OTrT tv. 6.§ (2)): 

• az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 

kell sorolni; 

• 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; 

• 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; 

• a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

• a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

• az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

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. 

 

1.1.2.1. Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) 

Az OTrT területfelhasználási rendszere öt fő térséget – térségi területfelhasználási kategóriát – 

határoz meg az ország területére: 

• erdőgazdálkodási, 

• mezőgazdasági, 

• vegyes területfelhasználású, 

• vízgazdálkodási, 

• települési térség (a települési térséget további négy kategóriába sorolja a mérettől 

függően). 

 

Települési térség kategóriába a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és 

beépítésre szánt területek tartoznak. Győr a négy kategóriából a legmagasabb – 1000 ha feletti – 

kategóriába tartozik. 

Erdőgazdálkodási térség területfelhasználási kategóriába az olyan meglévő erdőterületek és 

erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 

termőhelyi viszonyaik alapján kedvező, és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 

szükséges vagy indokolt. 

Mezőgazdasági térség az a területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági 

művelés alatt álló területek találhatók. 
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Vegyes területfelhasználású térség kategóriába sorolt területeken a mezőgazdaságnak és az 

erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, a térségre a mezőgazdasági területek és az 

erdőterületek mozaikossága jellemző. 

Vízgazdálkodási térség kategóriába Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és 

azok parti sávja tartozik. 

A területfelhasználás rendszere mellett az OTrT megállapítja az építmények által igénybevett 

térségeket is, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak.  

 

 

1. ábra: OTrT - kivonat 

 
Győr közigazgatási területén mind a négy térségi kategória megtalálható. A város települési térsége 

északi és déli irányban kiterjedt, a közigazgatási határ és a települési térség között északon 

mezőgazdasági, délen főként vegyes területfelhasználású térség húzódik. Erdőgazdálkodási térség 

kategóriával kizárólag Győr keleti külterülete érintett. A fennmaradó területeken zömében 

mezőgazdasági, kisebb arányban pedig vegyes területfelhasználású területek találhatók. 

Vízgazdálkodási térségként Győr jelentősebb felszíni vizei, vízfolyásai (Mosoni-Duna, Rába) és a 

jelentősebb vízjárta területek jelöltek (többek között Sárás, Rábca nyugati „torkolata”). 
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Szerkezeti tervet érintő változások: 

• Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemeként - a 81-es főút északi elkerülő 

szakaszának folytatásaként - az Audi Hungária Kft. és Győrszentiván között új főút 

tervezett. (A korábbi nyomvonal módosításra került, az új vonalvezetés jelentős változást 

eredményezhet a településszerkezeti tervben is.) 

• A Győr-Veszprém vasútvonal újra törzshálózati vasúti pályaként szerepel a tervben a Győr-

Sopron-(Ausztria) és Győr-Celldömölk vasútvonalak mellett. 

• Kiemelt jelentőségű vízi építményt jelöl a terv a Rábca Mosoni-Duna torkolatánál. 

• Győr érintett az országos kerékpárút-törzshálózat által (Duna-menti és Rába-menti 

kerékpárút). 

• A Győr-Pér repülőtér országos jelentőségű, „egyéb kereskedelmi- és kereskedelmi 

repülőtérré fejleszthető” kategóriába sorolt. 

• A Győr-Gönyű kikötő szintén országos jelentőségű. 

 

1.1.2.2.  Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve (GyMS TrT) 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének felülvizsgálata a 2013-as OTrT módosítás óta 

nem történt meg, ezért a jelenleg hatályos megyei terv a korábbi – 2008-as – országos tervvel van 

összhangban. 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhangba hozataláig a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell 

alkalmazni (OTrT tv. 31/B.§): 

• Az Országos Szerkezeti Terv (továbbiakban OSZT) által kijelölt országos jelentőségű 

műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az OTrT tv. 1/1-11. 

melléklete alapján, a szomszédos települések folyamatos kapcsolódási lehetőségének 

biztosításával (9.§ (7)), és az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és 

követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani (10.§), valamint az OSZT-

ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni. 

• Az 1/1-11. mellékletében nem szereplő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-

hálózatokat és egyedi építményeket az OSZT által meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell kijelölni. 

• A megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon 

belül az OTrT tv. 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni (lásd fent: kiemelt térségi 

és megyei területfelhasználási kategóriák és a települési területfelhasználási kategóriák 

kapcsolata). 

• Azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv alkalmaz, azonban az OTrT tv. megszüntetett, a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. 

Azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az OTrT tv. módosította, a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a módosított előírásokat kell 

alkalmazni. 
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• Azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv megállapít, azonban az OTrT tv. megszüntetett, a településrendezési 

eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. 

Azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az OTrT tv. 

módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a módosított 

övezeti előírásokkal kell alkalmazni. 

• Azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az OTrT tv. állapított 

meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek 

alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT tv. 

12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Tehát a 

314-es kormányrendelet szerint meghatározott államigazgatási szervek adatszolgáltatása 

alapján: 

o a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét, 
o a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, 
o az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét, 
o a földtani veszélyforrás területének övezetét, 
o a honvédelmi terület övezetét 

az érintett települések közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. 

• A megyei területrendezési tervekben alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb 
térségi övezeteket tényleges kiterjedésüknek megfelelően kell lehatárolni. A kiemelt 
térségi övezetek határait – az övezet jellegére tekintettel – eltérően is meg lehet 
határozni, de 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. 
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1.1.2.3. Győr érintettsége az országos és térségi övezetek tekintetében – a felülvizsgálathoz szükséges adatszolgáltatási igények (Trk. 9. 

melléklet alapján): 

 OTRT  GYMS TRT ADATSZOLGÁLTATÁS ILLETÉKES HATÓSÁG 

3/1 Országos ökológiai 

hálózat övezete 

3/9/B Magterület-, ökológiai folyosó-, 

pufferterület övezete 

természetvédelmi oltalom alatt álló terület, 

érték, ökológiai hálózat (magterület, 

ökológiai folyosó és puffer terület) pontos 

területei 

nemzeti park igazgatóság 

3/2 Kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület 

övezete 

3/1 Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

termőföld mennyiségére és minőségére 

vonatkozó adatszolgáltatás 

 

• megyei kormányhivatal földhivatala 

• megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi Igazgatósága, 

• FÖMI (ingatlanügyi hatáskörben eljáró 

megyei kormányhivatal) 

3/3 Jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

  

3/4 Kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület 

övezete 

3/2 Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

erdőterület rendeltetésére –  vonatkozó 

adatok 

erdészeti hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatal 

3/5 Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten 

kezelendő terület 

övezete 

  a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetére vonatkózó 

adatok 

nemzeti park igazgatóság 

3/6 Világörökségi és 

világörökségi 

várományos terület 

övezete 

3/12 Világörökségi és világörökségi 

várományos terület övezete 

a településre vonatkozó adatok Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ 

3/7 Országos vízminőség 

védelmi terület övezete 

  A településre vonatkozó – mértékadó 

árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, 

mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti 

területi vízügyi hatóság 
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vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-

gazdálkodási terület adatok 

3/8 Nagyvízi meder és a 

vásárhelyi terv 

továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló 

vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók 

területének övezete 

  ásványi nyersanyagvagyon-terület, földtani 

veszélyforrás területe 

• bányafelügyeleti hatáskörben eljáró 

megyei kormányhivatal 

nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta 

terület, országos vízminőség-védelmi terület 

• Országos Vízügyi Főigazgatóság 

mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-

gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, 

felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület  

• területi vízügyi hatóság 

• illetékes katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

3/9 Kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 

övezete 

3/8 Kiemelt fontosságú honvédelmi 

terület övezete 

A településre vonatkozó adatok: 

• kiemelt fontosságú honvédelmi 

terület, 

• honvédelmi terület 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője 

 

A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁST DIGITÁLIS FORMÁTUMBAN KÉRJÜK MEGKÜLDENI AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKTÓL. 
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1.2. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET BEFOLYÁSOLÓ 

DÖNTÉSEI 

Az alábbiakban kizárólag azokat a környező településrendezési tervi elemeket ismertetjük, amelyek 

Győr településrendezési eszközeinek módosítására hatással lehetnek, és a tervezésnél figyelembe 

veendők (pl.: tervezett közlekedési kapcsolatok, vagy közös fejlesztési szándék/lehetőség). Bőny és 

Pér esetében területfelhasználást befolyásoló közvetlen tényező nincs, azonban fontos az új országos 

közlekedési tervrendszernek megfelelő – Győrre is kiható – közlekedési elemek változásának 

figyelembevétele a tervezésnél. 

 

2. ábra: Győr közigazgatási területével határos települések 

 

GÖNYŰ 

A Győr-Gönyű kikötő országos jelentőségű (lásd. OTrT besorolás). A kikötő területének jelentősebb 

része ugyan Gönyű közigazgatási területéhez tartozik, azonban a kikötő és környezetének – 

elsősorban gazdasági-logisztikai irányba történő – fejlesztése Győr városára is pozitív hatással lesz. 

Az 1-es út és a Mosoni-Duna közötti területen lévő – jelenleg használatonk kívüli – kikötői gazdasági 

területek beépítésre alkalmas állapotban vannak. 
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BŐNY 

Bőny településszerkezeti tervét a község önkormányzata a 61/2005. (XII.19.) sz. határozattal fogadta 

el. Mivel a terv az eredeti 2003-as OTrT alapján (még a módosítások előtt) készült, ezért annak 

megfelelően tartalmazza a települést nyugatról elkerülő M19-es főút – az M1-M19 csomópontot a 

81. sz. úttal összekötő – tervezett szakaszát. 

Az új OTrT alapján ennek a szakasznak a kiépítésére nem lesz szükség (már a 2008-as tervben sem 

szerepelt). A terv távlatán túl azonban szükség lehet a 81-es út gyorsforgalmi út szintű kiépítésére, 

ezért a nyomvonal feladása jó esetben csak akkor történik meg, ha az új nyomvonalon a 

gyorsforgalmi úti paraméterek biztosíthatók. (Tehát a terv távlatán túl tervezett közlekedési 

nyomvonalak által igényelt területek - területhasználatot korlátozó - szabályozása nem minden 

esetben időszerű.) A települési érdekek érvényre juttatása céljából Bőny Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 24/2012. (V.29.) sz. határozatával jóváhagyta a települést külterületen, 

nyugatról elkerülő tervezett M81. számú út – M19 és 81.sz út közötti összekötő szakasz – nyomvonal 

kijelölésének módosítását, valamint a területfelhasználás és a szabályozás módosítását úgy, hogy az 

út megvalósításáig ezen területek átmeneti hasznosítása biztosított legyen. 

PÉR 

A Győr-Pér repülőtér országos jelentőségű, az OTrT „egyéb kereskedelmi- és kereskedelmi 

repülőtérré fejleszthető” repülőtér kategóriába sorolja. Ugyan a repülőtér Pér területén fekszik, 

azonban országos viszonylatban (is) jelentős Győr szempontjából. Pér szerkezeti terve tartalmazza a 

81-es útnak a repülőteret északról elkerülő nyomvonalváltozatát, valamint a 81-es út M1-M19 

csomópont irányú tervezett nyomvonalát is. A fent leírtaknak megfelelően Pér szerkezeti tervében is 

át kell vezetni a változásokat.  

GYŐRÚJBARÁT 

Győrújbarát szinte összenőtt Győr Ménfőcsanak városrészével, ezért a település és a településrész 

együtt tervezése célszerű, elsősorban a tervezett fejlesztési területek megfelelő mértékű 

kihasználása, a funkciók összehangolása és a fejlesztések ütemezése érdekében.  

IKRÉNY 

Ikrény Győr közigazgatási területéhez külterületekkel kapcsolódik. Zömében általános mezőgazdasági 

területek húzódnak mindkét város csatlakozó területein, délen a Rába menti hullámtéri erdő – a győri 

tervhez igazodva – folytatódik. A 84125. sz. út és a vasúti fővonal között  húzódó Ikrényi-tó az aktív 

turizmus szempontjából Győr szempontjából is érdekes lehet (Wakeboard Park Győr). A tó nyugati 

oldalán üdülőházas övezet tervezett. A tó és az M1-es autópálya között Győrnek ugyan vannak még 

tartalék területei, azonban az autópálya közelsége – környezeti terhelése – megnehezíti a terület 

turisztikai célú hasznosítását. A város ikrényi fejlesztésekhez való kapcsolódását azonban érdemes  

mérlegelni. 

ABDA 

Az északnyugati elkerülő út nyomvonala három évtizede beágyazódott Győr város szerkezeti és a 

rendezési terveibe. Időközben ez a nyomvonal a fejlődő városi beépítésekhez nagyon közel került, 

már több ponton akadályozta a tervszerű városfejlesztést. A nyomvonal győri szakaszára a város 
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településszerkezeti tervének 2013-as részleges módosítása kapcsán készültek változatok, amelyeket 

akkor – területrendezési hatósági eljárás nélkül – nem lehetett a tervbe ültetni. Ekkor a vége felé 

közeledett az új OTrT kidolgozása, amelynél azonban már figyelembe vették a nyomvonal-korrekciót, 

így az új OSZT már a módosított nyomvonalat tartalmazza: az elkerülő út 1-es és 14-es út közötti 

szakasza Győr közigazgatási területén kívülre, Abda és Győrújfalu külterületére tolódott ki. A 

nyomvonal Győrújfalunál ki-be „lépeget” Győr közigazgatási területéről, Vámosszabadit rövid 

szakaszon – 14-es úti csomóponti csatlakozásnál – érinti. A módosításokat Abda, Győrújfalu és 

Vámosszabadi településrendezési eszközeiben is át kell vezetni (összehangolni), mind a négy 

település terveiben biztosítani kell az új nyomvonal folytonosságát. 

GYŐRÚJFALU 

A győri északnyugati elkerülő út nyomvonalának módosítása Győrújfalut is érinti, a fent leírtaknak 

megfelelően Győrújfalu szerkezeti tervében is át kell vezetni a változásokat.  

A közös közigazgatási határ mentén kertvárosias és falulias lakóterületek húzódnak, a győri – 

zömében mezőgazdasági – külterületekhez csatlakozva. Az Újfalusi országút mentén – az út 

túloldalán lévő, már győri meglévő iparterülettel szemben – a  jelenlegi beépítetlen területen 

településközponti vegyes övezet tervezett. A győri terv felülvizsgálatakor a bányatavak környéki 

gazdasági területek funkcióváltásának lehetőségét vizsgálni kell. 

VÁMOSSZABADI 

A győri északnyugati elkerülő út nyomvonalának módosítása Vámosszabadit is érinti, a fent leírtaknak 

megfelelően a település szerkezeti tervében is át kell vezetni a változásokat. (A csomópont 

kialakítására a hely a jelenlegi tervben is biztosított.) 

Vámosszabadi településszerkezeti terve Győr Kisbácsa városrészével határos részén (Sárási út – 

Szitásdomb utca térsége) jelentős kisvárosias lakóterületi fejlesztéseket tervez, amelyhez az 

úthálózat már ki is épült. Ennek a tervezett lakóterületnek az alapfokú kiszolgálása csak Győrben 

biztosítható. A 2006-os győri szerkezeti terv közigazgatási területcserét javasolt a terület 

tekintetében. (A győri terv a lakóterület egy részét falusias, másik részét tartalék terület övezetbe 

sorolta.) A terület fejlődése még nem indult el, azonban a lakóterület tényleges kiépülése esetén a 

„cseregondolat” a továbbiakban is indokolt. Célszerű azonban a lakóterület jellegét is átgondolni (a 

két település terve jelenleg két különböző lakóterületet képzel el a területen). A jelenlegi környezetet 

figyelembe véve az intenzív beépítés nem célszerű, azonban nagy távlatban a 14-es úti csomópont 

kiépülésével a terület potenciális fejlesztési területté léphet elő. 

A FENT FELSOROLT TELEPÜLÉSEKET KÉRJÜK, HOGY MÁR A TERVKÉSZÍTÉS KEZDETI SZAKASZÁBAN 

MINDEN INFORMÁCIÓT (KÉSZÜLŐ TERVEK, A TERVET BEFOLYÁSOLÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK, 

STB.) SZÍVESKEDJENEK TÁJÉKOZTATÁSUL MEGKÜLDENI SZÁMUNKRA. KÉRJÜK TOVÁBBÁ, HOGY AZ 

ÉRINTETTSÉG MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN A TERVEZÉS FOLYAMATÁBAN AKTÍVAN VEGYENEK RÉSZT, 

HOGY A VÉGEREDMÉNY MINDENKI SZÁMÁRA MEGFELELŐ LEGYEN. A TERVEK KÖZÖTTI 

FOLYTONOSSÁG, ILLETVE A FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA KIEMELT SZEMPONT GYŐR ÚJ 

RENDEZÉSI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSÉNÉL. 
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1.3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FOGALMA ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

„Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a 

település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését 

meghatározó terv.” (Étv. fogalommeghatározás) 

„A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 

érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet 

állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.” (Étv. 10.§). 

 

A településszerkezeti terv tartalmi elvárásait a Trk. 9-10. §-a tartalmazza: 

„9. § (1) A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló 

döntés mellékleteként fogadja el. 

(2) A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 

alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a 

település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település 

egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki 

infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 

(3) A településszerkezeti tervet a település teljes közigazgatási területére kell elkészíteni. 

(4) A településszerkezeti tervhez - az (5) és a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - el kell 

készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó 

javaslatot. 

(5) Amennyiben a koncepcióhoz elkészült az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat, az - szükség 

szerint aktualizálva - a településszerkezeti tervhez is felhasználható. 

(6) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül 

átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a 

település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének 

figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. 

(7) A településszerkezeti terv részletes tartalmi követelményeit a 4. melléklet tartalmazza. 

(8) A településszerkezeti terv részét képező területi mérleg számítása során 

a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó, 

területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb 

rendű utak) területével növelt területtel kell kiszámítani, 

b) eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt 

közterületet annak felező vonaláig kell az érintett egységekhez hozzászámítani, 

c) vonalas szimbólummal jelzett távlati közlekedési nyomvonal területét nem kell a 

számításnál figyelembe venni. 
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10. § (1) A településszerkezeti terv részét képező szerkezeti tervlap - a település nagyságát, 

sajátosságait figyelembe vevő, 1:10000-es vagy annál nagyobb méretarányban - meghatározza a 

település szerkezetét és területfelhasználását, továbbá rögzíti a településre vonatkozó védelemmel és 

korlátozásokkal érintett területeket. 

(2) A 4. melléklet 1.1.1.-1.1.6. pontja szerinti területeket ütemezéssel is lehet ábrázolni. 

(3) A 4. melléklet 1.1. és 1.2.-1.8. pontja szerinti tartalom külön tervlapon is ábrázolható.” 

 

A településszerkezeti terv tartalmi követelményei – Trk. 4. melléklet: 

„1. SZERKEZETI TERVLAP 

1.1. A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket, valamint az azokon belüli 

területfelhasználási egységek 

1.1.1. A már kialakult beépített és nem beépített területek 

1.1.2. A változással érintett területek 

1.1.3. A különleges intézkedést igénylő területek 

1.1.4. Jelentős, szerkezetet meghatározó zöldfelületi elemek 

1.1.5. Meglévő és tervezett, szerkezetet meghatározó infrastruktúra elemek 

1.1.6. A település központja, illetve központjainak rendszere 

1.2. Művi értékvédelemi, örökségvédelmi elemek 

1.3. Táji- és természetvédelmi elemek 

1.4. A táj, az épített és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos 

korlátozások területi lehatárolása (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket) 

1.5. Védőterületek, védősávok (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket) 

1.6. A veszélyeztetett, illetve veszélyeztető tényezőjű területek (különös tekintettel a veszélyeztető 

környezeti és természeti tényezőkre) 

1.7. A védelemre vagy korlátozásra javasolt területek, objektumok 

1.8. A település veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése, katasztrófavédelmi 

osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei 

 

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

2.1. A területfelhasználás 

2.2. A tájrendezés és természetvédelem 

2.3. A zöldfelületi rendszer 

2.4. Az örökségvédelem 

2.5. A közlekedés 
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2.6. A közműellátás 

2.7. A környezetvédelem 

2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is) 

2.9. A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is) 

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE” 

 

1.4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANA 

1.4.1. A felülvizsgálat alapelvei és feladatok 

A város szabályozási tervét az elmúlt 10 évben elképesztően sokszor (több százszor) kellett 

módosítani. A szabályozási terv gyakorlati alkalmazhatóságának problematikája elsősorban a 

szerkezeti tervben gyökereztethető, mivel a szerkezeti terv – a jogszabályi előírásokat tovább 

szigorítva – a területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületeket (gyűjtőútnál 

alacsonyabb rendű utakat) is jelölte szerkezeti szinten. Ebből adódóan minden – a településszerkezeti 

egység1 (ebben az esetben a tömb) szerkezetét/méretét érintő – módosításkor magát a 

településszerkezeti tervet is módosítani kellett (területi mérleget, biológiai aktivitás értéket 

számítani). Ezért a város szerkezeti terve gyakorlatilag a szabályozási terv „övezeti tervének” 

tekinthető.  

Feladat Településszerkezeti egységek meghatározása (felülvizsgálata), a gyűjtőútnál 

alacsonyabb rendű közlekedési és egyéb közterületek egységbe vonása. 

 

A szerkezeti terv nem beépítési sűrűséget (korábban szintterületi sűrűség), hanem telek-

kihasználtsági mutatószámot határozott meg. Tehát lényegében már szerkezeti szinten determinálta 

az egyes telkek beépíthetőségét. A beépítési sűrűség nem a telek, hanem a területfelhasználási 

egység mutatószáma. 

Feladat A beépítési sűrűség felülvizsgálata.  

 

                                                           

1  „Településszerkezeti egység: A környezet sajátosságai, adottságai, karaktere szempontjából egy egységként 

kezelendő gyűjtőút vagy magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem által határolt összefüggő 

településrész.” (Étv. fogalommeghatározás) 
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A szerkezeti terv olvashatóságát jelentősen megnehezíti az alkalmazott rajztechnika, illetve az egy 

tervlapon ábrázolt nagymennyiségű információ. A különböző természetvédelmi, illetve egyéb 

korlátozó tényezők, műemléki területek stb. „teli kitöltése” megnehezíti a több szintű szabályozást is. 

Feladat A szerkezeti tervlap(ok) kezelhető, olvasható rajztechnikai megvalósítása. 

 

A város mind a hosszú távú koncepciójával, mind pedig a „smart city” programjával célként tűzte ki a 

„kompakt város” elvének érvényesítését, azonban a jelenleg érvényes szerkezeti terv nagyarányú – a 

mezőgazdasági területek rovására történő – átsorolásokat (újonnan beépítésre szánt területeket) 

jelöl ki. A város központi területe még jelentős tartalékokkal rendelkezik – köszönhetően elsősorban 

az egykori, mára felszámolt gyárterületeknek –, ezeknek a felhasználását, átalakulását kellene inkább 

preferálni. 

Feladat A kompakt város elvének érvényesítése a város új településszerkezeti tervében - 

Újonnan beépítésre szánt területek felülvizsgálata, a funkcióváltásra 

előírányzott/előírányozható területek kijelölése. 

 

A városszerkezet egyik kedvező adottsága, hogy eddig megőrződtek a környezetből a várostestbe – 

majdnem a városközpontig – nyúló „zöld ujjak” (Bácsai rét, Bálványos, Püspökerdő, Rába- és Rábca 

mente), és nem nőtt teljesen össze a központi belterülettel Ménfőcsanak és Győrszentiván. Ezeket a 

szerkezeti adottságokat meg kell őrizni, és fejleszteni kell azzal, hogy a természetközeli 

zöldfelületeket a város belsejében lévő parkok, és az egyes elemeket összekötő utcai fasorok 

egészítsék ki zöldfelületi rendszerré. 

A város mikroklimatikus viszonyainak kialakításában alapvető szerepet játszanak a zöldfelületek. A 

városszerkezetet meghatározó természeti adottság a folyók élő- és holtágai, a jelenlegi és egykori 

árterek zöldfelületi rendszere. Különleges értéke a városszerkezetnek, hogy a folyók a Belvárost is 

érintve szelik keresztül a várost. A Bercsényi liget – Sziget és Újváros határán lévő egykori Rábca 

meder helye – különleges adottságokkal bír; a város egyik legnagyobb összefüggő zöldfelülete, 

helyenként értékes, megtartandó fákkal. Ma ez a terület a két városrész „hátsóudvara”, 

rehabilitációja, (zöldfelületi jellegéhez igazodó) funkciókban való bővítése után azonban a város 

jelentős rekreációs-, sport- és kulturális központjává válhat. 

Feladat A városszerkezet zöldterületeinek, természetközeli területeinek megőrzése, 

lehetőségekhez mérten újak kijelölése. 

 

A város „csontvázát” a közlekedési nyomvonalak adják. A szerkezeti tervnek biztosítania kell a 

közlekedési infrastruktúra-fejlesztések helyét. Az elmúlt 10 évben bekövetkezett változások, a 

hatályos szerkezeti tervhez képest már megvalósult elemek, újabb/módosított döntések alapján 

szükséges a város „húsát” is a csontvázhoz igazítani. A településszerkezeti tervnek a város működését 

elősegítő/javító közlekedési fejlesztési elképzelések rögzítése mellett, a várost érintő – nagyrészt 

állami kompetenciába tartozó – közlekedési infrastruktúra-fejlesztési szándékok megvalósításához a 

szükséges helyet is biztosítani kell. 
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Feladat Közlekedési infrastruktúra és hálózat felülvizsgálata, helybiztosítás. 

 

A közlekedési infrastruktúra hálózat mellett nagy figyelmet kell fordítani a város meglévő, illetve 

tervezett – településszerkezetet befolyásoló – közműhálózatára, a meglévő és tervezett 

létesítmények helyigényére és a szükséges, területfelhasználást befolyásoló/korlátozó 

védőtávolságokra, biztonsági övezetekre. 

Feladat Közműinfrastruktúra-hálózat felülvizsgálata, helybiztosítás, korlátozó tényezők és 

adottságok figyelembe vétele. 

 

1.4.2. A településszerkezeti tervben alkalmazható területfelhasználási kategóriák 

Ahogyan azt korábban már említettük, a településrendezési tervek jelkulcsa az OTÉK-ból a Trk.-ba 

került át, némi módosítással. Az újonnan készülő tervben a Trk. szerinti jelkulcsot kell alkalmazni, 

amely az alábbi eltéréseket tartalmazza a korábbi rendszerhez képest: 

RÉGI 

vá
lt

o
zá

s 

ÚJ 

régi OTÉK szerint TSZT-ben alkalmazott jelölések 314. Kormányrendelet szerinti jelölés 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület L  

Nagyvárosias Ln – Nagyvárosias Ln 

Kisvárosias Lk – Kisvárosias Lk 

Kertvárosias Lke – Kertvárosias Lke 

Falusias Lf – Falusias Lf 

Vegyes terület V  

Településközpont Vt – Településközpont Vt 

Központi vegyes Vk ► Intézményterület Vi 

Gazdasági terület G  

Kereskedelmi, szolgáltató Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató Gksz 

Ipari Gip – Ipari Gip 
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Mezőgazdasági major Gmg ► Különleges mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 

Üdülőterület Ü  

Üdülőházas Üü – Üdülőházas Üü 

Hétvégiházas Üh – Hétvégiházas Üh 

Különleges beépítésre szánt terület  K  

Nagy bevásárlóközpontok területe Kbe ► Nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű 

kereskedelmi célú terület 

K-Ker 

Vásárok, kiállítások, kongresszusok területei Kvk ► Vásár, kiállítás és kongresszus területe K-Vás 

Szórakoztató központotk, vidámpark területei Kvi ~ egyéb, a 10-23.§ egyikébe sem sorolható K-Vi 

Oktatási központok területei Kok ► Oktatási központok területei K-Okt 

Egészségügyi területek Keg ► Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület 

K-Eü 

Nagykiterjedésű sportolási célú területek Ksp ~ Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 

Kutatás-fejlesztés területei Kkf ~ Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület K-kf 

Megújítható energiaforrások építményeinek 

területei 

Kme ► Megújuló energiaforrás hasznosításának 

céljára szolgáló terület 

K-En 

Állat- és növényházak Kák ► Állatkert területe K-Ák 

► Növénykert területe K-Nk 

Temetők területei Kte ► Temető területe K-T 

Bányák telkeinek, építményeinek területei Kbá ► Nyersanyag kitermelés (bánya), 

nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló 

terület 

K-B 

Honvédelmi területek Kho ► Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

célra szolgáló terület 

K-Hon 

Hulladékkezelők, hulladéklerakók területei Khu ► Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 

Közlekedési épületek különleges területei Kkö ► Közlekedéshez kapcsolódó épület 

elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem 

közlekedési területen belül kerül 

elhelyezésre 

K-Közl 

Fürdő és rekreációs célú különleges terület Kfü ~ egyéb, a 10-23.§ egyikébe sem sorolható K-Fü 

Művelődési központ különleges terület Kku ~ egyéb, a 10-23.§ egyikébe sem sorolható K-Ku 
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Egyházi központ Kegy ~ egyéb, a 10-23.§ egyikébe sem sorolható K-Egy 

– – ◄ Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, 

ratkározási és logisztikai terület 

K-Log 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési terület KÖ  

Közúti KÖu – Közúti KÖu 

Kötöttpályás KÖk – Kötöttpályás KÖk 

Vízi KÖv – Vízi KÖv 

Légi KÖl – Légi KÖl 

Zöldterület Z  

Zöldterület Z ◄ Közkert Zkk 

◄ Közpark Zkp 

Erdőterület E  

Védő Evö ► Védelmi Ev 

Gazdasági Eg – Gazdasági Eg 

Turisztikai Ee ► Közjóléti Ek 

Védett Evt X – – 

Honvédelmi Eho X – – 

Mezőgazdasági területek M  

Kertes Mk – Kertes Mk 

Általános Má – Általános Má 

Korlátozott használatú Mko X – – 

Vízgazdálkodási terület V  

Folyóvizek medre és partja Vf – 
Folyóvizek medre és parti sávja Vf 

Töltések Vt ► 

Állóvizek és holtágak medre és partja Vá – Állóvizek medre és parti sávja Vá 

– – ◄ A folyóvizekben keletkezett, 

nyilvántartásba még nem vett szigetek 

Vsz 
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– – ◄ A közcélú nyílt csatornák medre és parti 

sávja 

Vcs 

Hullámtéri erdők Ve 

► Hullámterek Vh 

Hullámtéri mezőgazdasági területek Vm 

Vízbázisok külső és belső védőterülete Vvb – Vízbázis területek Vvb 

Különleges beépítésre nem szánt terület Kb  

– – ◄ egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 

terület 

Kb-Eü 

– – ◄ nagy kiterjedésű sportolási célú terület Kb-Sp 

– – ◄ kutatás-fejlesztés, a megújuló 

energiaforrások hasznosításának céljára 

szolgáló terület 

Kb-Kf 

– – ◄ vadaspark, arborétum területe Kb-Arb 

– – ◄ temető területe Kb-T 

– – ◄ nyersanyag-kitermelés (bánya), 

nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló 

terület 

Kb-B 

– – ◄ honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 

terület 

Kb-Hv 

– – ◄ burkolt vagy fásított köztér, sétány Kb-Kt 

– – ◄ egyéb, a 26-30/A. §-ban foglaltak egyikébe 

sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó 

terület 

Kb- 

A fenti eltérések mellett azonban az OTÉK lehetőséget biztosít a különleges – mind a beépítésre 

szánt, mind pedig a beépítésre nem szánt – kategórián belül további, más kategóriába nem sorolható 

szerkezeti egység kijelölésére. 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 

rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett 

külső hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek célját és fajtáját a településszerkezeti 

tervben, a beépítési előírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni. 

A két egység közötti alapvető különbség a beépíthetőségben rejlik: míg a beépítésre szánt 

kategóriában 40%-os beépítés is megengedhető, addig a beépítésre nem szánt kategóriában 

legfeljebb 10%-os beépítettség valósítható meg. 

A különleges beépítésre nem szánt területek fajtái között új elemként jelenik meg a burkolt köztér, és 

a fásított köztér, sétány. Mindkettő beépíthetősége 5%-ban maximált; a fásított köztér esetében a 

legkisebb zöldfelület mértéke 20%. Amennyiben a TSZT nem használja ezeket a kategóriákat – 
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méretükből adódóan nem is célszerű – a részletesebb helyi építési szabályzatban a beépítésre nem 

szánt közterületek között lehetőség van az alkalmazásukra. Így a szabályozás feladata lesz/lehet a 

területfelhasználási egységeken belül a közterületek további differenciált megállapítása. 

A hatályos TSZT a zöldterületeket egységesen „Z”-vel jelöli, nincs megkülönböztetve a közkert a 

közparktól. Az egyszerűsített jelölés továbbra is alkalmazható, azonban elhatározás/döntés kérdése, 

hogy az új szerkezeti terv a korábbi rendszert alkalmazza-e, vagy már szerkezeti terv szinten is 

differenciálja a zöldterületeket. 

A betűkód és kategóriák változása mellett a színkódolás is változott. A korábban PANTON színkóddal 

fixált jelölések helyett a fő szín került meghatározásra, amelynek bármely választható színárnyalata 

alkalmazható. 

 

1.4.3. A beépítési sűrűség meghatározása 

A településszerkezeti tervben a beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan meg 

kell határozni a beépítési sűrűséget – korábban szintterületi-sűrűség – és a közüzemi 

közművesítettség mértékét (OTÉK 6.§ (4) bekezdés). 

A két fogalom közötti alapvető különbség a közterületek beszámításából adódik: 

Régi OTÉK szerinti meghatározás: 

„91. Szintterület-sűrűség: a beépítésre szánt terület egyes területfelhasználási egységein 

elhelyezhető épületek összes szintterületének és a területfelhasználási egység területének 

viszonyszáma.” 

Új OTÉK szerinti meghatározás: 

„13. Beépítési sűrűség: a területfelhasználási egységek területén elhelyezhető épületek valamennyi 

építményszintjének összesített bruttó alapterülete és a területfelhasználási egységeknek a köztük 

lévő, településszerkezetet nem meghatározó közterületek területével növelt területének 

viszonyszáma.” 

Tehát a fentiekből adódóan a szerkezeti terv szinten minél nagyobb egybefüggő egység kerül 

kijelölésre, annál nagyobb az egyes építési övezetek differenciálhatóságának a lehetősége a 

szabályozási terv szintjén. Ugyanakkor szem előtt kell tartani az esetleges szabályozási tervi 

módosítási igényeket, ahol jelentős többletmunkát jelenthet a TSZT-nek való megfelelés, ha túlzottan 

nagyok az egységek. Ezzel kapcsolatosan állami főépítészi állásfoglalás szükséges, hogy lehetőség 

van-e – amennyiben szükséges lesz –, a településszerkezetet nem meghatározó közterületek 

középvonalában osztani egy adott egységet, ha az nem ütközik az országos jogszabályokkal. 

Előzetes tervezői elképzelésünk szerint a TSZT-ben elegendő a területfelhasználási egységek 

megkülönböztetése, amelyekre az OTÉK által meghatározott sűrűségi értékeket tekintjük 

érvényesnek. Szabályozási terv készítésekor ezek az értékek – a helyi adottságok függvényében – 

kisebb egységekre (tömbökre, telekcsoportokra) vonatkozóan tovább differenciálhatók, íly módon – 

a szabályozási terv esetleges módosításakor – elkerülhetővé válik a nagy területeket érintő, bonyolult 

számítással járó TSZT-megfelelés igazolása. 

 


