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Határozati javaslat 
 
 

1. Vámosszabadi község képviselő testülete jóváhagyja Vámosszabadi Településszerkezeti Tervének 
módosítását a 

 
TSZTM 2017-2/M tervlap szerint. 

 
 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. A képviselő testület felkéri a főépítészt a polgármestert a jóváhagyott módosítások átvezetésére Vámosszabadi 

község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított 

dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdekképviseleti szerveknek és 

civil szervezeteknek. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. 
 
Vámosszabadi, 2017. 
 

 
Lizákné Vajda Lívia 

polgármester 
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2017. (…….) önkormányzati rendelete 
 

Vámosszabadi község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 
11/2010.(X. 01. ) Ök. rendelet módosításáról  

 

 
 
 

 
Vámosszabadi Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) 

bekezdésében valamint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § 

(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Vámosszabadi község 

Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2010.(X. 01.) Ök. rendeletét (a továbbiakban: 

HÉSZ) az alábbiak szerint módosítja 

 

 
A HÉSZ 37. § (1) bekezdés kiegészül 
 
 c)  Különleges védelmi célú erdő övezet 

 
1. § 

A HÉSZ 37. § kiegészül: 
 

(6) különleges védelmi célú erdő területen a terület fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el, a 

tulajdonos használó számra lakóépület kizárólag az SZT-n jelölt helyen belül helyezhető el maximum brt. 

200m² alapterületű 4,5 méter magas, szabadonálló módban. A területen a teljes közműellátást kell biztosítani. 

(7) különleges védelmi célú erdő területen fakivágás a lakó célú építési érdekében az SZT-n jelölt építési 

helyen belül lehetséges. SZT-n kívüli helyen történő fakivágás, gyérítés fafelmérési terv alapján történhet. 

(8)  különleges védelmi célú erdő területen feltöltés 0,5 métert meghaladó tereprendezés csak az építési 

helyen belül lehetséges. 

 

 

 
2. § 

 
  
A HÉSZ szabályozási tervlapja e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő SZT 2017-2/M számú tervlap  

módosul.  
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3. § 
 
 

 
E rendelet 2017. ……………… lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni 

amennyiben az-azaz ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz. 

 

 
…………………..……………………….. 

 
 

……………………………………….….. 
Lizákné Vajda Lívia 

polgármester 
Kihirdetve: 2017. …...  

Kató Mária 
jegyző  

 
 

 
 
  



J- URB TERV K F T .  
 

cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2. 
 

tel.: 06–70-943–20–52 
 

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu 

 

 
 

Aláírólap    

    

településtervezés Juhász Balázs TT-08-0481  

    

táj- tervezés Szily Adrien TK/1 18-0055  

    

közlekedési 
szaktervező Bogár Zsolt 

 
K 1d-1/08-0102  

  

 

 

víziközmű 
szaktervező  Németh Gábor 

VZ-TEL/08-0330 -Települési víziközmű 

tervezés 

TV/08-0330 - Településtervezési vízközmű 

szakterület  
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VÁMOSSZABADI KÖZSÉG  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 
 

SZIGET UTCA ÉSZAKI OLDALÁN TALÁLHATÓ  
019/10 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN 

(Ev ÖVEZET) 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 Előzmények, tervezési program  

 Tervezési folyamat  

 Településrendezési összefüggések  

 Értékelés és javaslat 

 A módosítás egyéb települési rendszerekre gyakorolt hatásai 
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ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 
 

Vámosszabadi község a tervezési területre vonatkozó hatályos településszerkezeti tervét a 94/2010. (IX.28.) 

önkormányzati határozattal állapította meg, szabályozási tervét a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010 (X.01.) 

önkormányzati rendelettel fogadta el. 

 

A partnerségi egyeztetés szabályait a 4/2017.(III. 30.) önkormányzati rendeletben rögzítette. 

 

TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 

 
Vámosszabadi Község képviselő testülete módosítani kívánja a település 11/2010. (X.01.) sz. rendelettel elfogadott 

Szabályozási Tervét (SZT) és Építési Szabályzatát (HÉSZ) a lent lehatárolt tervezési területre kiterjedően. 

 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 38. § (1) szerinti véleményezési eljárás lefolytatása céljából készült.  

 

A módosítás hatályos rendezési tervben a Sziget utca északi oldalán elhelyezkedő a 019/10 hrsz.-ú ingatlan (Ev) 

védő erdő besorolású ingatlanra terjed ki. 

 

Tárgyi módosítási eljárás célja egy olyan szabályozási környezet településrendezési eszköztervezet kidolgozása, 

ami az érintett szakhatóságok által elfogadható módon, a területen belüli tulajdonosi építési lehetőségeket és a 

természetvédelmi célokat is biztosítja.  
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Tervezési terült ortofotón/forrás googlemaps 

 

 
A tervmódosítási során megfogalmazott cél a területfelhasználási kategória változtatását érinti. A tervezési 

területen belül az erdő területfelhasználás nem változik, azonban annak funkciója újradefiniálásra kerül. Az 

övezetben a beépítést szabályozó mutatók nem változnak. A tervezett beavatkozás ezért a 314/2012. (XI.8.) sz. 

Korm. rendelet szerinti teljes eljárás keretében történik. A településrendezési tervmódosításával cégünket az 

J- URB TERV Kft.-t bízták meg. 
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TERVEZÉSI FOLYAMAT 
 

Az egyeztetési folyamat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik. 

 

A terv készítése során továbbá figyelembe kell venni a felsőbbrendű és a hatályos tervek előírásait egyaránt: 

 

- Vámosszabadi Településszerkezeti Terve  2010.    (és hatályos módosításai) 

- Vámosszabadi Szabályozási Terve  2010.    (és hatályos módosításai) 

- Helyi Építési Szabályzat (GYÉSZ)   2010.    (és hatályos módosításai) 

- Győr-Moson-Sopron Megye Településrendezési Terve  

2005.    (és hatályos módosításai) 

- Országos Területrendezési Terv  

(2003. Évi XXVI. törvény) (és hatályos módosításai) 

 

 

 

Kivonat az Országos Településrendezési tervből 



J- URB TERV K F T .  
 

cím: 9023 Győr, Kodály Z. u. 2. 1.em. 2. 
 

tel.: 06–70-943–20–52 
 

e-mail: juhaszbalazs2@citromail.hu 

 

 

Országos ökológiai hálózat övezete (forrás: www.terpont.hu) 

 

Kiváló termőterületi adottságú szántó övezete (forrás: www.terpont.hu) 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi övezete (forrás: www.terpont.hu) 
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (forrás: www.terpont.hu) 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (forrás: www.terpont.hu) 

 

Országos vízminőség- védelmi terület övezete (forrás: www.terpont.hu) 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből 

 

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi övezete (forrás: www.terpont.hu) 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervből 
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete (forrás: www.terpont.hu) 
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Ökológiai folyosó pontosítása 
Természetvédelmi információs rendszer (forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

 
 
Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és 

alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai 

kapcsolatok biztosítására. Győr-Moson-Sopron megyében összefüggő ökológiai folyosó a Lajta, Rába, Marcal, 

Rábca, Hansági-főcsatorna mente és melléke. A foltszerű, elszórt élőhelyek jellemzően a Rábaközben és a 

Sokoróalján fordulnak elő, főként erdőterületekként. 

Az ökológiai folyosó övezeti előírása a beépítésre szánt területek kijelölését a magterület övezetével azonos módon 

szabályozza. Az övezeti előírás kibővül a közlekedési infrastruktúra hálózatok, a közművezetékek és járulékos 

közműépítmények elhelyezésére, valamint a külszíni művelésű bányatelek létesítésére, illetve bővítésére 

vonatkozó korlátozó szabályokkal. 

 

 

21. Ökológiai folyosó övezete 

a) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen  létesíteni kívánt 

építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

b) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben (természetvédelmi 

fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, illetve az 

előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt. 

c) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől számított 

legfeljebb 10 méteres magassággal létesítendő. 

d) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok jellegű építmény elhelyezése 

nem javasolt. 
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e) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény – így 

különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének tilalma 

javasolt. 

f) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály vagy biztonsági előírás 

másként nem rendeli – hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti rendeltetésű erdőterület 

esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, öklógiai kapcsolatok 

fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen. 

g) A károsodott és leromlott védett természeti területek élőhelyeinek mielőbbi rehabilitációja javasolt. 

h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatandó meg. 

i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet. 

j) Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 

k) Az ökológiai folyosók esetleges hézagainak pótlására kell törekedni (pl. visszagyepesítés, fasorok, cserje és 

erdősávok telepítése). 

l) Gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park 

egyetértésével javasolt. 

m) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe terelése, a 

természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározók létesítése csak az edafikus 

fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezendő. 

n) Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen.  

o) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott. 

p) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság 

bevonása javasolt. Egyéb technikai sportok nem javasoltak. 

i) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott. 

 

 

A területrendezési tervek a módosítás alá vont területet települési térségként, városias települési térségként jelölik. 

A tervezési terület Országos ökológiai hálózat övezet által érintett. A módosítás célját a magasabb rendű 

országos és területi terveknek való megfelelés érdekében az érintett hatóságokkal egyeztetni szükséges. 
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
 
Településfejlesztési koncepció 
 
Vámosszabadi község képviselőtestülete a 77/2009. (VIII. 27.) számú képviselő- testületi határozattal fogadta el a 

község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- 

Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban 

megfogalmazott módosítás illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési 

célkitűzéseket nem módosítja. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések 

módosítására így nincs volt szükség. 

 
A hatályos településszerkezeti terv 
 
A módosítandó terület Védelmi erdő övezetbe (Ev) tartozik. 
 
Az eljárás során a településszerkezeti terv is módosul. 
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kivonat a hatályos településszerkezeti tervből: (forrás: www.vamosszabadi.hu) 

 
A módosítandó 019/10 hrsz-ú ingatlan jelenleg egy területfelhasznlási módba tartozik. A 94/2010 (IX. 28.) Ök. 

határozattal a terület Ev védelmi célú erdő területfelhasználásba sorolt.  

A módosítás során ezért a terület egésze erdőként megtartásra kerül azonban a tervezett cél érdekében 

különleges védelmi célú erdő övezetbe (KEv) kerül. 
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Településszerkezeti tervjavaslat 
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A hatályos szabályozási terv 

A hatályos rendezési terv a módosítás alá vont 019/10 hrsz.-ú ingatlant Ev szabályozási övezetbe sorolja: 

 

- Védelmi célú erdő övezete (Ev)  

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat 11/2010. (X. 01.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről: 

 

Erdőterületek 37.§  

(1) A településen belül a szabályozási terv a település sajátosságainak megfelelően az erdőterületeket 

 

a) E v Védelmi célú erdő  

b) E g Gazdasági célú erdő területekre bontja  

 

(2) Az erdőterületek övezeti tagolását a TH-09-02-11 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4, 

SZ-5, SZ-6 jelű szabályozási tervlapjai tartalmazzák.  

(3) A gazdasági célú erdő területén a 100.000 m2 -t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő 

építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem 

haladhatja meg.  

(4) A gazdasági erdő területeken épületek hiányos közművesítettség mellett is elhelyezhetők, amely a vízellátást 

(fúrt ill. ásott kút vagy vezetékes víz), elektromos energia ellátást és a zárt szennyvíztárolást foglalja magában.  

(5) A védelmi célú erdők és védett erdők területei elsődlegesen környezetvédelmi, tájvédelmi, látványvédelmi, 

természetvédelmi célokat szolgálnak. A védelmi célú erdők és védett erdők területén építmény nem helyezhető el. 
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kivonat a hatályos szabályozási tervből (forrás: www.vamosszabadi.hu) 

 

 
szabályozási javaslat 
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ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT 
 
A kérelemmel érintet ingatlan korábban vállalkozási területként működött. A község peremén sírkő gyártása 

forgalmazása zajlott. A korábbi használatot a 2010-es rendezési tervhez késztett területhasználati vizsgálat 

felmérte, rögzítette. A felmérés ugyanígy rögzítette a környező területek használatát is. 

 

A terv elfogadásakor a felmérés alapján a szerkezeti tervben a Bálványosi csatorna melletti vízgazdálkodási 

területen az ökológiai folyosó ütőeréhez közelebb lakóterület került kijelölésre, a gazdasági terület védő erdőként 

lett szerepeltetve és 14. számú főúthoz közelebbi falusias lakó és szántó terület megtartásra került. A Sziget utca 

déli oldalán a területfelhasználások a területhasználathoz igazodtak. 

 

területhasználat vizsgálata (forrás: www.vamosszabadi.hu) 
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területhasználat leképződése a hatályos szerkezeti tervben (forrás: www.vamosszabadi.hu) 

 

 

 

 
 
A felmérés és a szerkezeti terv között ellentmondást feltételezhető és jelen eljárásban hivatkozott természetvédelmi 

célokkal ellentétes többlet lakóterület kijelölést tartalmaz, ami mára már meg is valósult. 

  
2015 2010 

lakóterület a Bálványosi csatorna mentén 
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A kérdéses védő erdőbe sorolt terület tulajdonosának területén belül több – jobb állapotban lévő - épület is áll(t),  

hasonlóan a 0179/2 hrsz.-ú ingatlanhoz. Tárgyi ingatlan tulajdonosának hasznosítási szándéka a 

területhasználathoz jobban igazodó volt mivel a területéből 0,0150 ha nagyságú terület kivonását kezdeményezte 

lakóépület építésére céljából a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti igazgatóságnál. 

Kérelmére 2009. február 19-én a 27.3/916-3/2008. ügyiratszámú határozatban engedélyt is kapott (melléklet). 

Az Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3601-2/2009. számú 

ügyiratban az alábbi állásfoglalást adta: 

 

„a kérelemben foglaltak tájvédelmi érdeket nem sértenek, védett természeti értéket nem veszélyeztetnek.” 

 

  

  
fotók a terület belsjében lévő meglévő állapotról  

 
A fentiek alapján a tulajdonos lakócélú hasznosítást készített elő a vonatkozó szabályok alapján területének egy 

részén miközben a rendezési terv azt Ev védelmi erdővé tette. Ezzel párhuzamosan a 058/18 hrsz.-ú ingatlan lakó 

területfelhasználással épült bele a tervbe. Összességében véve a jövőre nézve kedvezőbb lett volna az egész 

területen a véderdő területfelhasználás kiterjesztése, vagy a Sziget utcával párhuzamosan a falusias lakóterület 

kijelölése. A megoldással a terület belsejében homogén erdős terület alakulhatott volna ki. A lakó funkcióval a 

Sziget utca bevezető oldalának utcaképe rendezetté vált volna és a jelenlegi illegális szemét lerakások is 

elkerülhetők/csökkenthetők lettek volna. A természetvédelmi oltalom alá vont terület határa a Sziget utcával 

párhuzamos ~40 méternél egyértelműen kezelhető módon kialakult volna. 
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A fenti előzmények alapján a hatályos szabályozási környezetből kiindulva elmondható, hogy a kérelmező építési 

szándéka indokolt de a természetvédelmi célok megóvása és érvényesülése is az, ezért a szabályozási 

beavatkozást a szükséges legkisebb mértékre javasoltan került kidolgozásra. 
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SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT 

 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett észrevételek alapján beépítésre szánt új terület nem jelölhető ki a 

tervezési területen. A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelően ezt a javaslat figyelembe veszi. A település 

biológiai aktivitás értékének megtartása érdekében a terület továbbra is erdő területfelhasználásban maradt 

területének továbboszthatósága nélkül. A kidolgozott eszköztervezet az erdő övezetet definiálja újra amin belül 

építési hely kijelölést tartalmaz.    

A helyi építési szabályzat 37. § (1) bekezdése a  253/1997. (XII.20.) kormányrendelet – OTÉK - Különleges  

beépítésre nem szánt területekre vonatkozó 30/B § (2) bekezdés (i pontja alapján, valamint (3) bekezdés 

felhatalmazása alapján:  

 „i) az egyéb, a 26-30/A. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület. 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre nem szánt területen a terület rendeltetésszerű használatát 

szolgáló építmény helyezhető el.” 
 

(c ponttal egészül ki: 

 

Erdőterületek 37.§ 

 

1) A településen belül a szabályozási terv a település sajátosságainak megfelelően az erdőterületeket  

a)  E v  Védelmi célú erdő  

b) E g  Gazdasági célú erdő területekre bontja 

c) KEv  különleges védelmi célú erdő 

(2) Az erdőterületek övezeti tagolását a TH-09-02-11 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4, SZ-

5, SZ-6 jelű szabályozási tervlapjai tartalmazzák.  

(3) A gazdasági célú erdő területén a 100.000 m2 -t (10 ha) meghaladó telken az erdő rendeltetésének megfelelő  

építmény helyezhető el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem 

haladhatja meg.   

(4) A gazdasági erdő területeken épületek hiányos közművesítettség mellett is elhelyezhetők, amely a vízellátást 

(fúrt ill. ásott kút vagy vezetékes víz), elektromos energia ellátást és a zárt szennyvíztárolást foglalja magában. 

 (5) A védelmi célú erdők és védett erdők területei elsődlegesen környezetvédelmi, tájvédelmi, látványvédelmi, 

természetvédelmi célokat szolgálnak. A védelmi célú erdők és védett erdők területén építmény nem helyezhető el. 

(6) különleges védelmi célú erdő területen a terület fenntartásához szükséges építmények, és a tulajdonos 

használó számra maximum brt. 200m² alapterületű 4,5 méter magas szabadonálló lakóépület lehelyezhető 

az SZT-n jelölt helyen belül. A területen a teljes közműellátást kell biztosítani. 
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(7) különleges védelmi célú erdő területen fakivágás a lakó célú építési érdekében az SZT-n jelölt építési 

helyen belül lehetséges. SZT-n kívüli helyen történő fakivágás gyérítés fafelmérési terv alapján történhet. 

(8)  különleges védelmi célú erdő területen feltöltés 0,5 métert meghaladó tereprendezés csak az építési 

helyen belül lehetséges. 

 

 

Jelen eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 770-2/2017 számú 

állásfoglalásában, valamint a Győr Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály 5051-2/2017. számú állásfoglalásában jelezte a terület 

ökológiai folyósóval való érintettségét és az ehhez kötődő korlátozásokat.  

A véleményezési dokumentáció szabályozási javaslata ezért a szakterületért felelős szervezetekkel egyeztetésre 

került.  

A kidolgozott eszköztervezett a fentebb ismertetett HÉSZ-ben rögzítendő kikötésekkel, továbbá az 

eszköztervezeten a Bálványosi csatorna mentén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (3) 

bekezdés értelmében 50,0 méteres korlátozás jelölésével kiegészült. 

 

„3) Természeti területen - a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények 

kivételével - tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 

méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények 

elhelyezése.” 

 

Az előzetes tájékoztatási szakaszban az Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 13200-001/2017 számú 

állásfoglalásában a kezelésükben lévő Bálványosi csatorna mentén a parti sáv jelölését kérte, ami az 

eszköztervezeten szintén szerepeltetésre került. 
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A MÓDOSÍTÁS EGYÉB TELEPÜLÉSI RENDSZEREKRE GYAKOROLT HATÁSAI 
 

Környezetvédelem   

víz A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

lévő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: 

fokozottan érzékeny. A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 

szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a 

nitrát érzékeny területek listáján szerepel.  

A terület vízgazdálkodását nem befolyásolja negatívan a szabályozási alapján 

megvalósítható építmények elhelyezése. A tervezési terület felszín alatti vízbázis 

védőidomát nem érinti, közvetlen közelében vízkivételi létesítmény nem található.  

A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. 

Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség 

azonban a Bálványosi csatorna menti korábbi használatra visszavezethető 

felhalmozást meg kell szüntetni. A csapadékvíz elvezetésénél szükségszerűen 

műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező 

anyag ne juthasson a talajba. 

  
levegő A tervezési területen belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházás a 

klímaviszonyokat nem módosítja. A terület nőt fás bokros terület jelenleg nincs 

jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó légszennyező 

pontforrás.  

A területen közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető kritikus, 

határérték közeli összetevő nincs. A tervezett cél megvalósulása által érezhető 

mértékben nem növekedik a terület forgalma. 

  
föld- talajvédelem A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a 

hulladéktárolás, illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot 

szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint környezeti elemre 

gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. 

Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az 

üzemeltető köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg 

megmentéséről. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a 

termőföld minőségében kárt ne okozzanak.  

  
Klíma- éghajlati 
viszonyok 

A településrendezési terv módosítás által lehetővé tett fejlesztés a terület 

klímájában érzékelhető változást nem okoz. 
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Élővilág A tervezési terület a vizsgálatok alapján korábban gazdasági területként működött 

– sírköves-. A korábbi használat jeleit a terület ma is magán hordozza. A területen 

így, ami a főút és bekötőút valamint lakóterület által határolt állandósult védendő 

élővilágról nem beszélhetünk. A területen meglévő fák azonban a fészkelő és 

vonuló madaraknak nyújthatnak menedéket és fészkelési lehetőséget, amit fenn 

kell tartani.  A tervezett módosítási cél ezen, területi szerepkört nem veszélyezteti 

a terület élővilágára jelentős hatással nincs. 

  
Zaj- és rezgésvédelem A területen kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek 

megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 

rendeletben foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e 

rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni. Zajterhelési 

szempontból a tervezési terület melletti 14 sz. főút hatásait figyelembe kell venni. A 

tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és 

porral lehet számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű 

  

Hulladékgazdálkodás A tervezési területen belül építési beruházás megvalósítása, valamint a működés 

során a következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb 

mennyiségben:  

17 Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 

A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és 

a 164/2002 (X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. A keletkező 

települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal 

kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. A keletkező hulladékok 

nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történjen. A 

veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 

gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az 

ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására. A hulladékkezelést teljes körű 

szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező 

vállalkozások végezhetik. 

A területről a Bálványosi csatornába deponált hulladék elszállítását meg kell oldani. 
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Közlekedés   

 Az ingatlan feltárása a szigeti út irányából a jelenlegi megoldott új közterületi új 
útcsatlakozás kiépítése nem indokolt. 

 

 

2017.02.02.   
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2017.05.11.  

  
 
 

közművesítés 

vízellátás-  A Sziget utcában halad a Pannon – Víz Zrt. üzemeltetésében lévő D110 KPE 

vízvezeték. Erről a vezetékről ellátott a tervezési terület melletti 555 hrsz.-ú 
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ingatlan is. A vezeték meghosszabbításával tárgyi ingatlan vízellátása 

megoldható. 

szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetés 

A településen a szennyvíz elevezetése megoldott. A Sziget utcában NA 200 

KG-PVC szennyvízcsatorna üzemel, melyre a rákötés megoldható.  

. 

A közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4. számú melléklete szerinti „Egyéb 

befogadóba való közvetett bevezetés” esetén érvényes határértékeknek. Az 

ingatlanokról előkezelés nélkül a közcsatornába kizárólag kommunális jellegű 

szennyvizek vezethetők. A kommunálistól eltérő minőségű szennyvizek 

megfelelő előkezelését biztosítani kell.  

A tervezési terület 8000m². A lehulló csapadékvíz területen belül 

elszikkasztható.  A terület burkolt felületi aránya csekély gépjárműforgalom nem 

terheli, a tervezett használat során a környezetvédelmi célok megóvását 

veszélyeztető funkció nem telepíthető, így a csapadékvíz szikkasztásából eredő 

környezetszennyezés nem várható. 

A jelentősebb nagyságú burkolt parkolókon összegyűlő, szénhidrogénnel 

szennyezett csapadékvizeket - a befogadótól függő minőségben – meg kell 

tisztítani. 
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Távhőellátás A tervezési környezetben távhő ellátó hálózat nem üzemel. 
   
Villamos energia ellátás A Sziget utcában előtt 0,4 kV légvezeték van kiépítve, a 019/10 hrsz. ingatlan 

légvezetékes fogyasztói leágazással rendelkezik, így az ingatlan 

villamosenergia ellátás biztosított. 

  
Gázellátás A Sziget utcában az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. D32 középnyomású 

elosztó hálózatot üzemeltet. A 019/10 hrsz. ingatlan határáig egy D20 

bekötővezeték kiépült melyről az ingatlan ellátható. 
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Elektronikus Hírközlés   

 A tervezési terület távközlési illetve műsorszórással összefüggő 

infrastrukturális elemet közvetlenül nem érint.  

 
Örökségvédelem   

 A módosítandó területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, a 

terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

 
 
 
 

Győr, 2017. július 03. 

 
településtervezés  

Juhász Balázs 
      TT-08 0481 
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁLÁSA 
 

Előzetes 
vélemények 

Az előzetes vélemények a dokumentáció mellékletét képezik 
Az előzetes véleményekről táblázatos formában összefoglaló készült. 

  

Partnerségi dokumentumok 

internet Az előzetes tájékoztatási szakasz dokumentumai a település internetes oldalán kerültek 
bemutatásra a www.vamosszabadi.hu oldalon. 

 

 
 

 
 

 

http://www.vamosszabadi.hu/
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kifüggesztés Az előzetes tájékoztatás dokumentumai a település hirdető felületén is megjelentek 

lakossági 
fórum 
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