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4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

4.1 Biológiai aktivitásérték számítása  

Megnevezés Területhasználat 

Módosítás következtében 

megszűnik keletkezik 

ha 
érték- 
mutató 

össz- 
érték 

ha 
érték- 
mutató 

össz- 
érték 

3/A 

Általános mezőgazdasági 
terület 

6,1 3,7 22,57 - - - 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület 

- - - 5,95 0,4 2,44 

Véderdő    0,15 9,0 1,35 

4 
mezőgazdasági korlátozott 
terület 

0,8 3,7 2,96 - - - 

kertvárosias lakóterület - - - 0,8 2.7 2,16 

5 
Zöldterület 0,46 6 2,76 - - - 

Kertvárosias lakóterület - - - 0,46 2,7 1,24 

7 
Gazdasági terület 0,075 0,4 0,03 - - - 

Kertvárosias lakóterület  - - - 0,075 2,7 0,2 

10 

Kertvárosias lakóterület 0.05 2,7 0,135 0.15 2,7 0,4 

Közlekedési terület 0,15 0,6 0,09 0.1 0.6 0,06 

Zöldterület 0,05 6 0,3    

12 
Falusias lakóterület 1,35 2,4 3,24 - - - 

Kertvárosias lakóterület - - - 1,35 2.7 3,65 

14 

Zöldterület    0,96- 6- 5,96- 

Kertvárosias lakóterület 0,66 2,7 1,78    

Vízgazdálkodási terület 0,96 6 5.96    

15 
Kertvárosias lakóterület  0,71 2,7 1,92 - - - 

Falusias lakóterület - - - 0,71 2,4 1,70 

17 

Véderdő 5,0 9 45,0 - - - 

Vízgazdálkodás terület - - - 1,42 6 8,52 

Beépítésre nem szánt 
különleges terület 

- - - 3,58 3,2 11,46 

18 

Központi vegyes terület 43,46 0,5 21,73 - - - 

Általános mezőgazdasági 
terület 

- - - 41,72 0,4 16,69 

Közlekedési terület (gyűjtőút) 1,36 0,6 0,82 1,87 0,6 1,12 

Gazdasági erdő    1,35 9 12,15 

Véderdő 0,18 9 1,62 0,87 9 7,83 
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20 

Településközpont vegyes 
terület 

1,2 0,5 0,6 - - - 

Kertvárosias lakóterület 0,41 2,7 1,07 - - - 

 Gazdasági terület    1,61 0,4 0,64 

23 

Kertvárosias lakóterület 1,49 2,7 4,02 - - - 

Településközpont vegyes 
terület 

2,63 0,5 1,32    

Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület  

   4,12 0,4 1,65 

 
24 

Zöldterület 0,14 6 0,84 - - - 

Kertvárosias lakóterület - - - 0.14 2,7 0,38 

 
25 

Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület  

0,94 0,4 0,38 - - - 

Kertvárosias lakóterület - - - 0,94 2,7 2,54 

 
29 

Gazdasági terület 0,45 0,4 0,18 - - - 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület 

- - - 0,45 0,4 0,18 

Aktivitás-
érték 

kiegyenlí-
tése 
31 

Általános mezőgazdasági 
terület 

7,05 3,7 26,09 - - - 

Gazdasági erdő - - - 7,05 9 63,45 

 
 

H4 

Kertvárosias lakóterület 2,11 2,7 5,4 - - - 

Falusias lakóterület - - - 2,11 2,4 5,064 

Összesen: megszűnik 150,815 

keletkezik 150,834 

 
4.2 Környezetalakítás 

4.2.1 A felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az 
előrejelzések érvényességi határai 

 A környezeti értékelés első lépéseként a környezeti és fenntarthatósági problémák 
azonosítását, összegzését végeztük el. Az aktuális helyzet vizsgálata során többek között az 
alábbi forrásokra is támaszkodtunk: 

� Nagycenk község jelenleg érvényben levő Építési Szabályzata 

� Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

� Közreműködő szakhatóságok előzetes véleményei 

� Nagycenk község helyi rendeletei 

4.2.2 A terv, illetve program összefüggése más rele váns tervekkel, illetve 
programokkal 
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A terv a területre vonatkozó magasabb-rendű tervek, a korábbi rendezési tervek, fejlesztési 
koncepció és fejlesztési program figyelembevételével készült  

4.2.3 A terv megvalósítása által befolyásolt terüle t környezeti jellemz őinek 
azonosítása  

Levegőállapot 
A levegő minőségének egyik meghatározó tényezője a települési légszennyezési kibocsátás. 
A kisebb településekhez hasonlóan a légszennyezőanyag kibocsátások elsősorban a 
lakossági és közületi tüzelőanyag (jellemzően gáz, és fa) felhasználáshoz, a közlekedésből 
adódó levegőszennyezéshez, valamint elhanyagolható mértékben a gazdasági, ipari 
létesítményekhez kötődnek, melynek hatásait tompíthatja, illetve ronthatja a település 
környezeti adottsága. 
Káldon, és térségében légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából a közúti közlekedés 
(84. és 85. sz. utak) a meghatározó. 
A település közigazgatási területére gazdasági, illetve ipari tevékenység nem jellemző. A 
levegőterhelés mértéke nem jelentős. 
Ugyan ez igaz a településen található állattartó telepekre is (nagy létszámú állattartó telep). 
Ezek – a bárhol fellelhető ilyen tevékenységekhez hasonlóan – elsősorban lokális terhelést 
jelentenek levegőszennyezés, valamint bűzterhelést illetően.  
A lakossági fűtésből származó légszennyező-anyagok mennyisége nem számottevő. 
Az ülepedő por csak hosszantartó, száraz időben érzékelhető.  
A lokális és nem folyamatosan jelentkező hatások a levegő minőségét alapvetően nem 
befolyásolják. 
Az allergén gyomnövények főként az utak mentén lévő árkokban fordulnak elő, melyek 
gyérítése az árkok, útpadkák és zöldfelületek rendszeres kaszálásával történik.  
Összességében elmondható, hogy a település esetében a közlekedésből adódó 
légszennyezőanyag kibocsátás a legjelentősebb. 

Zajterhelés 
A település zajhelyzetének vizsgálata során – mint minden település vizsgálata során – 
három fő területre kell kitérni, melyek a közlekedés, az ipari/gazdasági tevékenységek, 
valamint a kulturális- és szórakoztatóipar.  
Ezek közül a települések környezeti zajhelyzetét döntő módon – nagy általánosságban – a 
közlekedés határozza meg (84. és 85. sz. főutak). A település földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan – zajterhelés szempontjából jelentős hatással bíró – átmenő forgalom számottevő. 
Elsősorban a térségi közlekedési kapcsolatok, a tranzitforgalom dominálnak, mind 
személyforgalom, mind pedig teherforgalom (mezőgazdaság, ipar, kereskedelem) 
tekintetében. 
Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja csupán lokálisan hat, így a lakosságnak 
csupán kisebb részét érinti. A településen jelentős zajvédelmi problémát, határértéket 
meghaladó zajkibocsátást információink alapján üzemi létesítmény nem okoz. 

Talajvédelem 
Nagycenk a Sopron-vasi-síkság kistájon helyezkedik el (Ikva-sík), amely aszimmetrikus, 
teraszos eróziós sík.. 
Földtani felépítésében a folyóvízi kavicsnak és a homoknak van a legnagyobb szerepe. 
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A terület talaja változatos: főként erdőtalaj jellemző. Ezen felül a barnaföldek aránya magas. 
Nagycenk környékén az erdőtalajok harmadidőszaki üledéken találhatóak. Ezen talajok 
termőképessége meglehetősen gyenge. 
A mezőgazdasági területeket a nagyüzemi termelők mellett a kis területekkel rendelkező 
földtulajdonosok művelik, ezért fokozott figyelmet igényel az egyes termelők műtrágya, 
vegyszer, és növényvédő-szer használata, azok megfelelő minőségű és mennyiségű, 
környezetkímélő alkalmazása, valamint egyre-inkább előtérbe kerül a földhasználók képzése 
és továbbképzése is. 

Vízgazdálkodás 
A vizsgált település az  Ikva vízgyűjtőjéhez tartozik. Talajvizek általában 2-4m-en már 
fellelhetőek. 
A vizek terhelését elsősorban mezőgazdasági tevékenység, a szennyvíztisztítás 
kibocsátásai, valamint a közlekedési létesítmények csapadékvizei okozzák. 
A felszíni és felszín alatti vizek minőségét leginkább veszélyeztető tényező a mezőgazdasági 
termelés során alkalmazott növényvédő szerek és műtrágyák használata, valamint a 
gazdasági telephelyeken használt veszélyes anyagok szakszerűtlen tárolása, kezelése. 
Ezek mellett a mezőgazdaságból eredő vízminőségi problémák a vízvisszatartás hiányából, 
az eróziós bemosódásból, a tápanyagban gazdag belvizek levezetéséből és a vízfolyásokat 
övező puffer zónák hiányából fakadnak. 
A jó mezőgazdasági gyakorlat kialakítása jelentősen csökkentheti a felszíni és felszín alatti 
vizek terhelését. 

Felszíni vizek 
A terület felszíni vizekben gazdag, melynek következtében sokszínű növény- és állatvilág 
alakult ki. A legjelentősebb vízfolyások az Ikva és az Arany patak. 
A felszíni vizek védelme szempontjából a város közigazgatási területe nem minősül érzékeny 
területnek a Települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 
vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XIL 23.) Korm. rendelet szerint. 
A kisvízfolyások vízminőségi állapota nagyon heterogén. 
A felszíni vizekre jelentősebb hatást elsősorban a mezőgazdasági tevékenység gyakorolhat. 

Felszín alatti vizek 
A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a nagy mennyiségű műtrágya, valamint 
gyom és rovarirtó szer használata jelent veszélyeztetést. Ezek a műtrágyák és permetszerek 
nagyon jól oldódnak a vízben, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. 
A lebomlásuk viszont oxigén szegény környezetben nagyon lassú. Ritka kivételektől 
eltekintve a mezőgazdaságilag művelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra nem 
alkalmas. 

A település szennyeződés-érzékenységi szempontból érzékeny területnek számít. 

A településen üzemelő sérülékeny ivóvízbázis található (Nagycenk Vízmű a Soproni Vízmű 
Zrt. üzemeltetésében). 

Hulladékgazdálkodás  
Nagycenk a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. 
Közigazgatási területén a Kisalföld Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
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Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a vonatkozó 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A településen hulladéklerakó nem működik (a 
korábbi lerakó rekultivációja megtörtént). Regionális hulladéklerakó Fertőszentmiklóson 
található. 
Az illegális hulladéklerakás, hulladékelhagyás, illetve az okozott problémák megszűntetése, 
a felszámolás az ország többi településéhez hasonlóan változó intenzitással okoz kisebb-
nagyobb feladatot. 

Természetvédelmi, táji értékek 
A település a Fertő-Hanság Nemzeti Parktól déli irányban található. Nagycenk mind 
természetvédelmi, mint tájkép-védelem szempontjából jelentős értékekkel rendelkezik: 
országos és helyi jelentőségű értékekkel egyaránt: 

� Nagycenki Hársfasor Természetvédelmi terület 
� Jelentős Natura2000 terület. Határ-menti erdők (HUFH20013) 
� Nemzeti Ökológiai Hálózat  

(magterület, ökológiai folyosó és puffetretület egyaránt érinti) 
� Helyi védettséget élvező természeti, tájképi értékek 

Kulturális és építészeti örökség 
A település mind kulturális, mind építészeti értékekben gazdag, többek között: 

� Széchenyi-kastély 
� Széchenyi Mauzóleum a sétánnyal 
� Széchenyi Múzeumvasút 
� Szent István Plébániatemplom, stb. 

Környezeti konfliktusok 
Általánosan elmondható, hogy környezeti konfliktusforrás jellemzően a lakóövezetek ipari–
gazdasági–mezőgazdasági övezetekkel határos területein, illetve az elhagyott illegális 
hulladékok következtében jelentkezik. 
Káld a környezetvédelmi konfliktusok szempontjából az egyik legfontosabb tényezőnek 
számító jelentős ipari területekkel nem rendelkezik. 
A meglévő, működő telephelyekkel kapcsolatosan kirívó konfliktushelyzet nem tapasztalható. 
Ugyanez elmondható a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozóan is.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a település a magyarországi településekhez hasonló 
környezeti állapottal rendelkezik. 

4.2.4 A terv megvalósítása esetén várható, a környe zetet érő hatások, környezeti 
következmények el őrejelzése 

A terv megvalósítása tervezhető negatív környezeti hatással nem jár. 
A program ezen pontjának megvalósítása esetén várható, a környezetet hatások, környezeti 
következmények előrejelzése, azok bizonytalanságának jelzésével az alábbi szempontok 
alapján végeztük el. 
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Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhel és  

A környezeti elemek (föld, leveg ő, víz, élővilág, épített környezet, építészeti és 
régészeti örökség) 

Jelen fejezetben a korábban jelzett változtatások esetében csak azokkal foglalkozunk, 
amelyek releváns hatással lehetnek a környezeti elemekre. 

Talajvédelem, területfoglalás 
A jogszabályi megfelelés és a jelenlegi állapotnak megfelelő módosításokon felül a 
termőterületet érintő kérdésekben a módosítások káros hatásaival nem kell számolni, 
amennyiben az érintett területekre vonatkozóan,a későbbiek során az egyedi engedélyezési 
eljárásokban a talajvédelmi érdekek betartásra kerülnek. Ilyen változtatások különösen: a 2.1 
fejezet 3.; 4.  pontjai. 

Felszíni és felszín alatti vizek 
A tervezett módosítások a felszíni és felszín alatti vizekre a jelenlegi állapothoz viszonyítva 
értékelhető káros hatást nem gyakorolnak. Az üzemelő vízbázis védettségét továbbra is 
biztosítani szükséges. Ennek lehetősége különösen az egyedi tervek elbírálásakor – pl. 
egyedi vizsgálat alapján – érvényesíthető. 

Levegő 
A terület-felhasználások a levegőminőséget érintő hatásokat generálnak. A levegő 
védelmével kapcsolatos vizsgálatokat (pl. bűz, szennyezőanyag kibocsátás) a konkrét 
fejlesztések során (pl. építési engedélyezési eljárás) szükséges elvégezni a kellő 
mélységben. 

Zaj 
A működő gazdasági tevékenységek jellemzően nem jelentenek jelentős mértékű zavaró 
hatást zaj tekintetében. A rendezési, szabályozási terv módosítása közvetlenül zajjal járó 
tevékenységet nem idéz elő. A módosítások között (2.1 fejezet) szereplő 20. és 23. pontban 
jelzett módosítás előzetes becslések alapján alakosságot határérték feletti zajterheléssel 
nem terheli. A 20. pontban szereplő géptároló üzemeltetéséhez nem kapcsolódik zajforrás (a 
közlekedés a tároló létesítmény megvalósításától független). A 23. pontban jelzett 
változtatás a beépíthető terület lakóterülettől való távolsága (kb. 80-100m) miatt szintén nem 
várható határérték feletti zajterhelés. 
A területhasznosítás módosításai önmagában zajjal járó tevékenység létesítésével nem 
járnak, zajvédelmi szempontból nem mondhatók zavarónak. 
Az adott területre tervezett kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) területen a jogszabályi kereteken 
belül valósíthatóak meg beruházások, melyek zajjal járó tevékenység alapítását jelentik. Ez 
esetben a zajvédelmi jogszabályok érvényesítését a konkrét engedélyezési eljárásokban 
(építési engedély) kell és lehet érvényesíteni (határértékek teljesülését). 

Hulladékgazdálkodás 
A tervezett területrendezési módosítások a hulladékgazdálkodás tekintetében káros hatást 
nem okoznak. A rekultivált hulladéklerakó megfelelő utógondozásáról gondoskodni kell. 

Természet- és tájvédelem 
A tervezett módosítások Natura2000 területet nem érintenek, azonban az Ökológiai Hálózat 
egyes (puffer, illetve ökológiai folyosó) területeit érintik. 
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Az előzetes véleményezési eljárás során az Észak-dunántúli KTVF 18623-1/2013 levelében 
a tervezett változtatásokat nem kifogásolta, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a 2.1 
fejezet 17. pontja (ún. Laposrét érintettsége) tekintetében az egyedi engedélyezési eljárások 
során különös gondossággal kell eljárni, mind a természetvédelmi, mind a tájkép védelme 
érdekében. 
A Nagycenki Hársfasor melletti sávokban az előzetes egyeztető tárgyaláson a Fertő Hanság 
Nemzeti Park képviselői részéről elhangzottaknak megfelelően a módosított szabályozási 
terv új tartalmú védőtávolságot jelöl, amelyen belül a meglévő építmények felújíthatók, de 
újra nem építhetők és új építményt elhelyezni nem lehet. 
A 2.1 fejezet 18. pontja tekintetében a rendezési terv módosítása önmagában a Natura2000 
területeket nem érinti. Hatásbecslések csak az egyedi fejlesztések, beruházások 
ismeretében, azok engedélyezési eljárásai során készíthetők el a jelölő fajokra és 
élőhelyekre gyakorolt hatás tekintetében. 

Az előbbi hatások által érintett emberek egészségi állapo tában, valamint társadalmi, 
gazdasági helyzetében várhatóan fellép ő változások (életmin őség, kulturális örökség, 
területhasználat feltételei) 

Az egészségre gyakorolt hatások megállapítása, prognosztizálása az egyik legnehezebb 
feladat. Ennek elsősorban az érintett lakosság meghatározása és a dózishatás kapcsolat 
bizonytalansága az oka. 
A jelen tervek megvalósítása összességében nem generál számottevő hatásokat ezeken a 
területeken. 

4.2.5 A közvetett módon hatást kiváltó tényez ők fellépése  

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglév ők feler ősödése 

Minden települési szintű terv és program készítése meglévő konfliktusok felszámolását, újak 
megjelenésének megakadályozását is hivatott biztosítani. 

A helyi adottságoknak megfelel ő optimális térszerkezett ől, területfelhasználási módtól 
való eltérés fenntartása vagy létrehozása 

A tervezés során fontos szempont a helyi adottságoknak megfelelő, optimális térszerkezet 
kialakítása. A települési területek funkcióinak megválasztásánál, kijelölésénél a jelenlegi 
állapot fenntartása, lehetőségek szerint javítása kapott kiemelt szerepet. A tervezett terület-
felhasználások a magasabb szintű tervek/jogszabályok célkitűzéseivel összhangban 
kerülnek kialakításra. 

4.2.6 A terv megvalósítása következtében fellép ő környezetre káros hatások 
elkerülésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának  értékelése 

Az egyedi projektek során, akár csak jelen esetben, készülő dokumentációk, illetve az 
esetlegesen kapcsolódó előzetes és részletes környezeti vizsgálatok során a tervezők 
részletesen feltárják az egy-egy projekt különböző változataira vonatkozó környezeti 
hatásokat, és javaslatokat tesznek azok kezelésére, csökkentésére, kompenzálására. 
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Az engedélyezési és kiviteli tervek – a környezetvédelmi engedély előírásait figyelembe véve 
– tartalmaznak környezetvédelmi fejezetet. Ezek a környezeti hatásvizsgálat alapján a 
tervezők által javasolt, és az illetékes környezetvédelmi hatóság és szakhatóságok által 
elfogadott, kiegészített környezetvédelmi előírásokat és intézkedési javaslatokat 
tartalmaznak, melyek a kivitelezés során betartandóak és a megvalósítás következtében 
várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére szolgálnak. 
A településtervezésnél már több évtizedes gyakorlat a környezetvédelmi, természetvédelmi 
és tájvédelmi szempontok figyelembevétele, a tervezők már a tervezés során ezeket a 
szempontokat az értékelés részének tekintik. 
Település szintű tervezés esetében csak általánosságban lehet a szükséges 
környezetvédelmi, természetvédelmi intézkedésekre javaslatot tenni, a konkrét projektre 
vonatkozó javaslatokat a környezeti hatástanulmányban, természetvédelmet érintő 
hatásbecslésben, illetve az egyedi projektek vonatkozó munkarészeiben lehet megadni. 

4.2.7 A terv megvalósítása következtében fellép ő környezeti hatásokra vonatkozóan 
a monitorozási javaslatok értékelése 

A terv megvalósítását követően az érintett településrészeket érintő, egyedi engedélyeséi és 
egyéb eljárások eredményeinek összesítése, az eljárások során tapasztaltak későbbiek 
során a rendezési terv készítésekor felhasználhatóak. 

 

4.3.Közlekedésfejlesztési javaslat 

4.3.1 Utak szabályozási területének módosítása  
 
módosítási igény általánosságban 
 
Nagycenk község településrendezési tervét 2007 decemberében fogadta el a képviselő 
testület. (Tervező: Váterv 95 Kft. - Mezey Mérnöki Iroda). 2009 januárjában a NIF Zrt. 
kezdeményezésére elindult a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása az M85-
ös gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó földutak átvezetése céljából, de az egyeztetési fázis után 
elakadt, az elfogadásig nem jutott el. Az önkormányzat 2013-ban meghirdette a 
településrendezési terv módosítását és minden beérkezett lakossági kérésnek helyt adott, 
támogatta. Az egyeztetések során az államigazgatási szervek eltérő véleményét figyelembe 
véve néhány ponttól eltekintett. 
 
jelenleg hatályos szabályozás 
 
Nagycenk Nagyközség területén az utak szélességének szabályozása elsődlegesen az 
OTÉK ajánlásai és a városrendezési elvek alapján valósult meg, az érintett ingatlan-
tulajdonosok és az Önkormányzat érdekeit, anyagi lehetőségeit kevésbé mérlegelte. Az 
OTÉK 26.§ (2) bekezdése értelmében „más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv hiányában- legalább a következő szélességű építési 
területet kell biztosítani:  

1. gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút esetén) 60 m 
2. főutak esetén 40 m 
3. országos mellékutak esetén 30 m 
4. helyi gyűjtőutak esetén 22 m 
5. kiszolgáló utak esetén 12m 
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6. kerékpárút esetén 3m 
7. gyalogút esetén 3m 
8. kétvágányú vasút esetén 20m 
9. egyvágányú vaút esetén 10m”  

Az OTÉK 111.§ - ban megfogalmazott előírásai lehetőséget adnak a fentiektől történő 
eltéréstől. Megfelelő indokok esetében — melyeket a településrendezési terv alátámasztó 
munkarészében kell kifejteni, valamint közérdeket nem sért — biztosított, hogy az OTÉK 
31.§ (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, és ahhoz az Étv. 9.§ (6) 
bekezdése szerinti szakmai véleményt adó hozzájárult. 

Az utak szabályozási vonallal kibővített területén nemcsak új építés tiltott, hanem az ilyen 
szabályozással érintett telken bármilyen építési szándék esetén előbb a szabályozási terv 
szerinti telket ki kell alakítani, és a közterületként szabályozott telekrészt saját használatú 
útként önálló telekként kell telekkönyvezni (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. §). 
A szabályozási terv felülvizsgálatának igénye ilyen esetekben arra vonatkozik, hogy a 
tervben szereplő, a magántulajdonú telkeket érintő útszélesítés szükségességét fenn kell-e 
tartani, a tervezett szabályozás feltétlenül szükséges városrendezési érdekeket szolgál-e.  
 
javaslat az utak szabályozására  
 
A közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálatakor (a megbízás szerinti elemeknél) 
alapvetően a közúthálózati szerep által szükséges paraméterek betarthatósága kell, hogy 
domináljon, másodlagos szerephez juttatva a kialakult épített és tulajdonjogi környezet 
adottságait. Amennyiben a közlekedési létesítmények elhelyezése a kialakult közterületeken 
megoldható, a magáningatlanok, épületek érintettsége nyílván indokolatlan. 
Az útszélesítéseket csak ott célszerű biztosítani (illetve fenntartani), ahol az szakmailag 
egyértelműen szükségesnek és belátható időn belül az önkormányzat (vagy az állam) 
részéről végrehajthatónak tűnik — egyéb esetben e döntésnek súlyos anyagi 
következményei lehetnek. 
A szabályozás utakat érintő módosítását a tárgyi területeken ennek tükrében mérlegeltük, és 
végeztük el. 
 
1. Törölve 
 
2. Baromfikombinát területe  

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
3/A és 3/B. A 85 számú f őút keleti szakaszának északi oldalán fekv ő, tervezett 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület  

Módosítási igény 

A terület „belső” telekosztása a korábbi rendezési terv szerinti koncepcióval kerüljön vissza, 
részbeni övezeti átsorolásokkal. A korábbi telekosztáshoz — beillesztése után — a 
szomszédos, változatlanul kereskedelmi-szolgáltató gazdasági besorolású terület feltáró 
útrendszerét hozzá kell igazítani, továbbá az állami út közúti kapcsolatát (a módosítás 
tükrében) felül kell vizsgálni. 

 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 
85. számú főút, és egyéb mezőgazdasági kiszolgáló utak. A 85. számú főút külterületi 
szakasza jelenleg forgalomtechnikai értelemben is lakott területen kívül helyezkedik el. A 
hatályos szabályozás szerinti tervezett útterület szélessége 30m. A jelenleg külterületen 
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érintett földutak - mezőgazdasági utak. Az érintett terület dél-keleti részén, az erdőterületek 
határán lévő földútnak jelenleg kiépített útcsatlakozása van az állami főútra. 

        
 A 85. számú f őút érintett szakasza A kiépített útcsatlakozás a f őúton 

        
 A 85. számú f őút érintett szakasza nyugatról A kiépített útcsatla kozás a f őúton keletr ől 

 

Tervezett módosítás 

A 85. számú főút keleti szakaszán lévő Gksz területek közúti kapcsolatának módosítása az 
állami közútkezelő kérése szerint felülvizsgálatra került, a jelenleg hatályos tervanyag 
koncepcióját figyelembe véve. Megjegyezzük, hogy a Gksz terület úthálózatának új 
kialakítását erősen befolyásolja a főúthoz való kapcsolódásának pozíciója, illetve geometriai 
kialakítása. 

Az érintett területen belüli övezeti besorolások szerint, az egyes részek, egységek feltárása 
az új „belső” úthálózat szerint biztosítható. Az újonnan kijelölt utak iparterületi feltáró utak, a 
hatályos tervvel megegyezően 14m szabályozási szélességgel előirányozva. 
A 85 sz. út melletti tervezett teleksor megközelítése (az eddigi telkenkénti útcsatlakozás 
helyett) a közúttal párhuzamos telek (0170/2 hrsz. állami tulajdon) közlekedési területként 
való kijelölésével válik biztosítottá.  

A 85. számú főút szabályozási szélességét — a csatlakozó területsáv hasznosíthatóságának 
érdekében — a felülvizsgálat során 20m-re módosítottuk, északi irányból 10m-es 
szűkítéssel. A főút keresztmetszeti elhelyezhetőségét mintakeresztszelvénnyel igazoltuk. 

A területet feltáró út főúthoz való csatlakozásánál közúti csomópont kiépítése indokolt az 
övezet forgalomvonzó hatását figyelembe véve. A szabályozási tervben járműosztályozós 
csomópont kialakítására adtunk javaslatot. A csomópont kiépítése során a meglévő földút 
csatlakozásának pozícióját meg kell szüntetni, illetve azt az északi ágba kell integrálni. A 
csomópont elvi kialakítása a közlekedési munkarész végén található. 
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4. Az Aranypatak déli partján új lakóterületek kije lölése  

Módosítási igény 

A 02/1, 02/3 és 02/4 helyrajzi számú ingatlanok külterületi mezőgazdasági korlátozott 
területből belterületbe, kertvárosias lakóterületbe kerüljenek átsorolásra. A változtatás miatt a 
környező közlekedési létesítmények szabályozásának felülvizsgálata szükséges. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 
Széchenyi tér, és egyéb mezőgazdasági kiszolgáló utak. A jelenlegi szabályozás szerint a 
Széchenyi tér nyugati végén gyalogútként folytatódik tovább, meglévő mezőgazdasági földút 
nyomvonalán. A gyalogút északi és déli irányban is elágazik összeköttetést biztosítva a Gyár 
utca, továbbá a 86314 jelű vasútállomáshoz vezető út felé. 

 
A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A Széchenyi tér a nyugati irányba meghosszabbításra kerül a meglévő földút nyomvonalát 
felhasználva. Az út az új lakóterületeket feltárva mezőgazdasági út funkcióval üzemelhet a 
külterületi részeken. A földutat jelenleg is használják, így határozott igény volt az 
önkormányzat részéről annak kiszabályozása. A nyomvonalát rögzítve 9m területsávot 
biztosítottunk a kiépítésére. 

A tervezett önálló gyalogutak szerepe a szabályozott út szakaszán relevanciáját veszti, 
egyéb északi, és déli vonalait nem módosítottuk. A szabályozott útterületen járdák 
kiépítésével, vagy vegyes forgalmú út kialakításával a hálózati kapcsolat biztosítható. 
 
5. Mosóház területének növelése  

Módosítási igény 

A rendezési terv a Mosóház lakótelkét a zöldterület rovására szimmetrikusan megnöveli, 
egyben a község belterületi határa is módosul. A fölötte lévő tömb 12. és 13. pontban taglalt 
változásai miatt a környező közlekedési létesítmények szabályozásának felülvizsgálata 
szükséges.  

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A célterületet megközelítésére a Kiss Allé utcától a bejáratáig vezető 656 hrsz. út szolgál, 
illetve a rendezési tervben ennek továbbvezetése, keleti, majd északi irányba a 85. számú 
főútig. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A tervezett módosítás közvetlenül nem érinti a meglévő, és tervezett közlekedési 
létesítményeket, azonban a 12. és 13. pontokat is szem előtt tartva, a Mosóháztól keletre, 
észak-keletre tervezett út törlésre kerül. Az ingatlan nyugati irányból a Kiss Allé utcából 
közvetlenül feltárható. 
 
6. Törölve  
 
7. A vízmű telep melletti ingatlan övezeti besorolásának módo sítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
8. Törölve  
 
9. A 86134 jelű vasútállomáshoz vezet ő út szabályozásának módosítása   

Módosítási igény 

Az állami mellékút vasútállomás, és temető közötti szakaszán a szabályozási szélességet 
felül kell vizsgálni olyan módon, hogy a déli oldalon lévő mezőgazdasági területeket önálló 
szervizútról lehessen feltárni. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A mellékút mellett elhelyezkedő szűk parcellák a közútról közelíthetők meg, gyakorlatilag 
minden telek külön bejáróval. A közlekedési terület szélességét a hatályos szabályozási terv 
a meglévő jogi határai között tartja, szélességi növelés előirányzata nélkül. A meglévő ~13m 
széles sávban külön szervizút már nem helyezhető el.  
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A mezőgazdasági művelésű, nagyszámú (~15db) szalagparcella megközelítése valóban 
célszerű önálló szervizút kiépítésével. Az utat javasoljuk a közút területén belül elhelyezni, 
melynek értelmében a vasútállomáshoz vezető út szabályozási szélességét az érintett 
szakaszon egységesen 25m-re javasoljuk bővíteni. A feltáró út útcsatlakozásának pozíciója 
a kiépítés (engedélyezési tervek) stádiumában a közútkezelő előírásai szerint történhet. 
 
10. A Dózsa körúti lakóparkban egy tömb övezeti bes orolásának módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

11. A Kisvasút végállomása melletti területen a beé pítési kötelezettségek módosítása   

Módosítási igény 

A kisvasút végállomása melletti területet feltáró út közlekedési területként jelölése. A 
változtatás miatt a környező közlekedési létesítmények szabályozásának felülvizsgálata 
szükséges. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A Kisvasút keleti oldalán lévő kereskedelmi, és vendéglátó funkciójú létesítmények kizárólag 
a vasúti területen keresztül közelíthetők, meg, egyéb közúti kapcsolatot a hatályos 
szabályozási terv nem tartalmaz. További igény, hogy a Kisvasút keleti oldalán a 672/1 és a 
672/2 helyrajzi számú ingatlanokon a Kisvasutat kiszolgáló létesítmény épüljön. Az étterem 
területére új építési övezetet kérnek megalkotni nagyobb beépítési százalékkal. A jelenlegi 
megközelítés kiépített úton keresztül lehetséges, ezt azonban a szabályozási terv nem 
közlekedési területként tünteti fel. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

Az állomás mellett lévő önálló, egymás mögötti telkek megközelítése érdekében a kiépített, 
használt utat közlekedési területként jelöljük ki 10m szabályozási szélességgel. A 
létesítmények funkciójára való tekintettel az út mellett így gyalogos járdák is elhelyezhetők. 

 
12. A vízmű telep nyugati oldalán lév ő terület szabályozása  

Módosítási igény 

A Vízmű telephelytől nyugatra tervezett lakóterületi fejlesztés koncepciójának felülvizsgálata, 
figyelembe véve a meglévő teleosztásokat. A telekosztás újragondolása, illetve a feltáró-, 
kiszolgáló úthálózat struktúrájának átértékelése ennek tükrében. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A jelenlegi szabályozás szerint az érintett lakóterületet úthálózat öleli körül, melyről a belső 
részek feltárhatók. Az északi oldalon a 85. számú főút, nyugati oldalon a Kiss Allé utca 
kiépült burkolattal rendelkezik. A déli, és keleti utak tervezettek, részben új nyomvonalon, 
részben meglévő földutak helyzetét felhasználva. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A tervezett lakótömb átalakítása során a keleti, és déli tervezett útszakaszok törlésre 
kerültek, helyettük a terület kelet-nyugati tengelyében új útterületet jelöltünk ki a Kiss Allé 
utca irányából. A vízmű telephelye melletti szakaszon a meglévő szabályozás szerint maradt 
az északi irányú kikötése a 85. számú főútig. A tervezett utak lakóterületi kiszolgáló utak 
12m területsávval előirányozva. 
 
13. Egyes településrészeken az építési tilalom felo ldása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

14. A volt uszoda, horgásztó területének övezeti át sorolása  

Módosítási igény 

A terület környezetében a hatályos terven kijelölt vízfelület megszüntetése, zöldterület 
terület-felhasználási módba való átsorolása. A tóhoz vezető főgyalogút és kétoldali sávjában 
kijelölt zöldterület törlése, illetve a vasúttal párhuzamos földút területének szerepeltetése a 
szabályozási tervben. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési szempontból a volt uszoda területén kizárólag gyalogos vonatkozású 
létesítmények szerepelnek a hatályos tervben. A keleti oldali kapcsolata az Arany patak déli 
oldalán vezetett tovább, északi céliránya a Keresztúri utca. A terület közúti feltárása a keleti 
oldali önkormányzati út felől lehetséges, amely a Gyár utcát a Major utcával köti össze. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

Az önkormányzat igényének megfelelően a területen áthaladó fő gyalogos útvonal törlésre 
került. Hálózati szempontból a nyomvonal megszüntetése nem okoz hiányt, mert északi 
irányban „zsákutca” jellegű, keleti irányban pedig szintén törlésre került (lásd 4. pont). 

A vasútállomás északi oldalán, a 86314 jelű vasútállomáshoz vezető állami mellékút 
folytatásaként a meglévő földút használatban van, az állomás nyugati részének 
megközelítését szolgálja. Az út a hatályos tervben nincs jelölve, így a létesítmény kialakult 
nyomvonalához igazítva a szabályozási tervben 10m szélességgel, járműfordulóval 
közlekedési területet jelöltünk ki. 
 
15. Egyes területeken az építési övezet, és el őírásainak módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
16. Törölve  
 
17. Laposréten kialakítandó horgásztó építési el őírásainak módosítása   

Módosítási igény 

Az Aranypatakon tervezett tó, mellette séta és kirándulóhely lehetőségének 
megteremtésével. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A terület jelenleg véderdő amelyen áthalad a patak. Az Arany patak vasúti keresztezésénél a 
meglévő híd alatt földút is át van vezetve, amely a nyugati mezőgazdasági területeket 
feltárja. A hatályos szabályozás a földút nyomvonalán kerékpárutat van jelöl, azonban 
szabályozva a nyomvonala nincs. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A horgásztó kialakításához, illetve a szabadidős területegység megteremtéséhez a 
közlekedési kapcsolatot biztosítani kell. A jelenlegi adottságok, és a szabályozási terv 
koncepciója szerint a vasút és a tervezett gyorsforgalmú út keresztezése híddal, a patak 
átvezetése melletti szervizúttal javasolt megvalósítani. A mezőgazdasági út egyben 
kerékpáros nyomvonalként is működhet. A hidak paramétereinek, illetve az út magassági 
vonalvezetésének kialakításakor a mértékadó árvízszintet figyelembe kell venni. A 
mezőgazdasági kerékpározható út szabályozási szélességét az új szakaszon 10m-ben 
határoztuk meg. 
 
18. A 84.-85. számú f őutak csomópontja melletti területek övezeti besorol ásának 
módosítása 

Módosítási igény 

A csomópont környezetének két oldalán, a kijelölt tartalék termál és gyógyfürdő területek a 
módosítás során mezőgazdasági és kisebb foltokban erdőterület lesznek. A változásai miatt 
a környező közlekedési létesítmények szabályozásának felülvizsgálata szükséges, 
figyelembe véve a körforgalmú csomópont elkészült engedélyezési terveit is. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A hatályos terv az új fejlesztési területek feltárását a főutak közös szakaszáról, továbbá az 
elképzelt körforgalmú csomópontból irányozza elő. Az északi terület közvetlenül határos a 
főúttal, a csatlakozás pontos helye nincs definiálva. A déli területeket két út határolja, 
melyekről a közúti kapcsolata biztosítható. A fejlesztési terület belső részeinek elérése az azt 
körülölelő új kiszolgáló úttal lett előirányozva. Az út közúti kapcsolata a főúthoz a közös 
csomópontjuktól észak-nyugatra tervezett.  
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A főutak időközben elkészült körforgalmú csomópontjának engedélyezési tervében 
(Pannonway Kft. msz. 13114) a csatlakozó útszakaszok struktúrája egyértelműen rögzítve 
lett. A dokumentáció a Magyar Közút Nonprofit ZRt. megbízásából készült, így — mint 
közútkezelő — a szakmai igényeik maximális dominanciát élveztek. A terv helyszínrajzát a 
tervező adatszolgáltatásként rendelkezésünkre bocsátotta, ami alapján a szükséges 
módosításokat a szabályozásban elvégeztük. Az északi oldali fejlesztési terület a 
körforgalomból önálló csatlakozási lehetőséget kap, ötödik ágként. Itt a közlekedési terület 
bővítése szükségesség vált a csatlakozó útszakasz helyének szabályozásával. Az 
Ausztriába átmenő útszakasz, továbbá a déli terület fő feltáró útja a körforgalom dél-nyugati 
ágához csatlakozna, amely tulajdonképpen a 84. számú főút egy rövid szakaszának 
meglévő-megmaradó burkolata. A nyugati oldalról érkező út nyomvonal, mint főirány került 
kijelölésre a területsáv végének kismértékű módosításával. 

 
19. Törölve 

 
20. Egyes területeken az övezeti besorolás módosítá sa   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

21. Az Aranypatak északi partján új lakóterületek k ijelölése  

Módosítási igény 

Az Aranypatak Gyár utca felőli partján a 437/3 hrsz.-ú út folytatandó a hatályos terven 
ábrázolt gyalogútig, amely mellett északi irányban kiköt a Gyár utcára.. Az új út kiépítésével 
a meglévő lakótelkek déli részei telekalakítások után beépíthetők lesznek. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 
Soproni út (84. számú főút útcsatlakozással), a 437/3 hrsz.- ú út, továbbá a 402 hrsz.-ú 
telken kijelölt kiszolgáló út. A jelenlegi szabályozás szerint a patak északi oldalán 
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közlekedési terület kijelölve nincs, a csatlakozó 30m széles területsáv nem építhető be. A 
402 hrsz.-ú ingatlanon 10m szélességgel gyalogút van kijelölve, amely déli, dél-keleti irányba 
folytatódik tovább. 

 
A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A 437/3 hrsz.-ú út a nyugati irányba meghosszabbításra kerül az Aranypatak északi oldalán 
a 402 hrsz.-ú telekig, amin keresztül a hatályos terv szerint a Gyár utcához csatlakozik. Az út 
az új lakóterületeket feltárva kis forgalmú lakóutca funkcióval üzemelhet a belterületi 
részeken. Az útszakasznak 9m területsávot biztosítottunk a kiépítésére. A 402 hrsz.-ú telken 
kijelölt önálló gyalogutat az új út megszünteti. Megvalósítása az önkormányzat részéről 
érdektelenné vált, illetve a 4. pontra hivatkozva a csatlakozási - továbbvezetési lehetősége 
megszűnt. 
 
22. Egyes területeken az övezeti besorolás módosítá sa   

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

23. Egyes területeken az övezeti besorolás, és tele kosztások módosítása   

Módosítási igény 

A Dózsa György körúttal szomszédos tömbben az Lke-5 építési övezetből a terület újonnan 
megalkotott, 35%-os beépíthetőségű Gksz építési övezetbe kerüljön át. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Közlekedési vonatkozásban a célterület környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a 
Dózsa György körút, a 261/24 hrsz.-ú út, illetve a 260/1 hrsz.-ú kiszolgáló út. A jelenlegi 
szabályozás szerint a kijelölt lakóterületek, és a megadott telekosztás a Dózsa György 
körútról került feltárásra új nyomvonalú úton keresztül. Az út fordulóban végződött, melyhez 
excentrikusan csatlakoztak a telkek bejáratai. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

Az övezeti besorolás, és a vonatkozó szabályozás módosításával a fent leírt új nyomvonalú 
központi kiszolgáló út kialakítása indokolatlanná válik. A Gksz terület a szomszédos utakról 
feltárható, megközelíthető. 
 
24. Egyes területeken övezeti besorolás, és telekos ztások módosítása   

Módosítási igény 

A Dózsa György körút nyugati oldalán a hatályos terv szerint megadott telekosztás 
megváltozik, a tervezett zöldterület megszűnik és az is kertvárosias lakóövezeti besorolásba 
kerül. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Az érintett terület jelenleg beépítetlen. Közlekedési vonatkozásban a célterület 
környezetében közvetlenül érintett útszakaszok a Dózsa György körút, a 259/33 hrsz.-ú út, 
illetve a 260/1 hrsz.-ú kiszolgáló út. A jelenlegi szabályozás szerint a kijelölt lakóterületek, és 
a megadott telekosztás a tömböt körülhatároló utakról kerülhet feltárásra. A háromszög alakú 
terület nyugati sarkában zöldterület van tervezve. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A célterület az övezeti besorolás, a vonatkozó szabályozás módosítása, továbbá a 
zöldterületek megszüntetése után is a szomszédos utakról feltárható, megközelíthető. 
 
25. Egyes területeken övezeti besorolás módosítása   

Módosítási igény 

A község északnyugati határa mellett tervezett ipari park építési övezetének 
megváltoztatása. Dél keleti oldalán, a 259/86 hrsz.-ú út szakaszán lakóterület létesüljön, 
mögötte véderdő sávval.  

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

Az érintett terület jelenleg beépítetlen. Közlekedési vonatkozásban a célterület 
környezetében közvetlenül érintett 259/86 helyrajzi számú út - kiszolgáló út. A jelenlegi 
szabályozás szerint a gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület dél-keleti oldalán 
közvetlenül csatlakozik közúthoz, illetve egy 15m széles zöldterület választja el attól, 
melyben közúti kapcsolat létesíthető.  
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A célterület az övezeti besorolás, a vonatkozó szabályozás módosítása, továbbá a 
zöldterület megszüntetése után is a szomszédos utakról feltárható. A 259/86 helyrajzi számú 
út nyugati oldalán újonnan kijelölt lakóterület ingatlanjai (hasonlóan, mint a vele szemben 
lévő telkek) a közútról szintén közvetlenül közelíthetők meg. 
 
26. A Kossuth Lajos utca 1. szám mellett kijelölt r övid út megszüntetése   

Módosítási igény 

A község lakott területeinek központjában, a Kossuth Lajos utcáról nyíló, a 164/1 hrsz.-ú, és 
a 163 hrsz.-ú telkeken kijelölt útszakasz megszüntetése.  

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A Kossuth Lajos utca keleti oldalán, a 164/1, és a 13 hrsz.-ú ingatlanok északi végéből egy 
mintegy 40m hosszú útterület került kimetszésre. 
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A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

Az út területe törlésre került. Az összes érintett és szomszédos telek a meglévő közutakról 
továbbra feltárható, így a szabályozás fenntartása indokolatlan. 
 
27. A 0272/13 hrsz.-ú szeméttelep rekultivációja 

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
28. A Dózsa György körút nyugati oldalán, a 304/6 h rsz.-ú útszakasszal szemben új út 
szabályozása 

Módosítási igény 

A Dózsa György körút törése mellett lévő szakaszon kijelölt Lk-5 építési övezeti jellel ellátott 
lakóterület zsákutcával való feltárása, a jelenlegi telekosztás szerinti hasznosítás érdekében. 
A hatályos tervben a meglévő telkekre javasolt merőleges telekosztás megszűntetése. 

Jelenlegi szabályozás és terület ismertetése 

A kijelölt tömb jelenleg beépítetlen. A hatályos tervben javasolt telekosztás szerint az 
ingatlanok feltárása a 303 hrsz.-ú útról biztosított. 



NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 37 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA   

  

 
A tervezési terület légi fotója 

Tervezett módosítás 

A meglévő közútra merőleges telekosztás struktúrájának törlésével a lakóterület új úttal kerül 
feltárásra. Az út a 304/6 hrsz.-ú út nyugati oldali folytatásában épülhet zsákutcaként, mintegy 
100m hosszon, a végén gépjármű forduló kialakításával. A közlekedési területsávot 9m-ben 
határoztuk meg.  
 
29. Egyes területeken övezeti besorolás módosítása 

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
30. Nagyfeszültség ű vezetékek ábrázolása 

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
31. Egyes területeken övezeti besorolás módosítása 

A MÓDOSÍTÁS KÖZLEKEDÉSI VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

4.4 Közműfejlesztési javaslat 

 (Víz-, és földgázellátás, csapadék-, és szennyvíze lvezetés 
 
1. Törölve 
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2. Baromfikombinát területe  

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
3/A és 3/B. A 85 számú f őút keleti szakaszának északi oldalán fekv ő, tervezett 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület  

A területet kiszolgáló közműveket – az új igényeknek megfelelő úthálózathoz igazodó 
nyomvonallal – kell kialakítani olyan paraméterekkel, melyek a felmerülő igények 
kielégítésére alkalmasak. A tervezett közművek a település közműhálózatához csatlakozva 
kiépíthetők, melyhez – a vízbázis és szennyvíztelep közelsége miatt – a feltételek adottak. 
Az 1200 l/perc hozamot meghaladó oltóvízigények kielégítéséről – mérlegelés alapján – 
indokolt esetben, egyedileg kell gondoskodni.  
Amennyiben a területen vezetékes földgázellátás igénye merül fel, az a meglévő 
elosztóhálózat bővítésével, továbbépítésével kielégíthető. 
 
4. Az Aranypatak partján új lakóterületek kijelölés e  

A település üzemelő hálózatát a szükséges mértékben tovább kell építeni. A felmerülő 
igények egyéb – kapacitásbővítéssel járó – háttérfejlesztési igényt nem indukálnak. 
A lakótelkeket ellátó közműveket, a területen belül kiépülő utak nyomvonalához igazodva kell 
kiépíteni. 
 
5. Mosóház területének növelése  

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
6. Törölve  
 
7. A vízmű telep melletti ingatlan övezeti besorolásának módo sítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
8. A 40 hrsz.-ú út szabályozásának módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 

 
9. A 86134 jelű vasútállomáshoz vezet ő út szabályozásának módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
10. A Dózsa körúti lakóparkban egy tömb övezeti bes orolásának módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

11. A Kisvasút végállomása melletti területen a beé pítési kötelezettségek módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

12. A vízmű telep nyugati oldalán lév ő terület szabályozása  

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
13. Egyes településrészeken az építési tilalom felo ldása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

14. A volt uszoda, horgásztó területének övezeti át sorolása  

Amennyiben a tervezett módosítás közműigénnyel jár, a területet kiszolgáló közműveket a 
utak területén kijelölt nyomvonallal kell kialakítani olyan paraméterekkel, melyek a felmerülő 
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igények kielégítésére alkalmasak. A tervezett közművek a település közműhálózatához 
csatlakozva kiépíthetők.  
A szükséges tereprendezés során a vízelvezetés lehetőségét figyelembe kell venni. 
 
15. Egyes területeken az építési övezet, és el őírásainak módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
16. Dózsa körút körúti lakóparkban új feltáró út sz abályozása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
17. Laposréten kialakítandó horgásztó építési el őírásainak módosítása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 
18. A 84.-85. számú f őutak csomópontja melletti területek övezeti besorol ásának 
módosítása 

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 
 

19. Törölve 
 

20. Egyes területeken az övezeti besorolás módosítá sa   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 

 
21. A szabályozási terv módosul   

A területek beépíthetőségének feltétele a közüzemi közművek kiépítése, melyek nyomvonala 
a tervezett úthálózathoz igazodik.  

 
23. A szabályozási terv módosul   

A területet kiszolgáló közművek a település közműhálózatához csatlakozva kiépíthetők, a 
tervezett út területén kialakított nyomvonallal és olyan paraméterekkel, melyek a felmerülő 
igények kielégítésére alkalmasak. Az 1200 l/perc hozamot meghaladó oltóvízigények 
kielégítéséről – mérlegelés alapján – indokolt esetben, egyedileg kell gondoskodni.  
Amennyiben a területen – figyelembe véve a tervezett szárító létesítését – vezetékes 
földgázellátás igénye merül fel, az a meglévő elosztóhálózat bővítésével, továbbépítésével 
kielégíthető. 
 
 
29. A szabályozási terv módosul  

Amennyiben a terület átsorolása – a meglévő közművezetékeken túlmenően – egyéb 
közművek kiépítését igényeli, úgy azok a település közműhálózatához csatlakoztathatók. 

  
29. 20kV-os vezeték ábrázolása   

A MÓDOSÍTÁS KÖZMŰ VONATKOZÁSÚ MUNKARÉSZT NEM ÉRINT. 

 

4.5 Elektromos energia ellátás 

 
A tárgyi dokumentációhoz elektromos alátámasztó munkarész nem készült, mivel az 
— érintettség hiányában — nem szükséges. 
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 Zalaegerszeg, 2014. július 25. 

          
  …………………………… 
  Sándorfi György  
  villamos tervező 
  Te-T/20-0097 

4.6 Hírközlés 

 
 A tárgyi dokumentációhoz hírközlési alátámasztó munkarész nem készült, mivel 

az — érintettség hiányában — nem szükséges. 
  
 Zalaegerszeg, 2014. július 25. 

             
  Koller József  
  településrendezési hírközlési tervező 
  TH-T 20 
 
4.7 Katasztrófavédelem 

A 234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet 21 §. (1) bekezdése alapján Nagycenk község II. 
katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva villámárvíz kialakulásának kockázata miatt. 
Besorolásának megfelelő intézkedések megtörténtek. ( Vízkárelhárítási terv) 

4.7.1 Iparbiztonsági követelmények 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó üzem a településen nem működik. 
A 84-85-ös utak csomópontja mellett mindkét oldalon a hatályos terven kijelölt tartalék termál 
és gyógyfürdő területe a 18. számmal jelölt módosítással központi vegyes terület helyett 
nagy kiterjedésű gazdasági terület lesz és az újonnan megalkotott Ge-2 építési övezeti jel 
hatálya alá kerül amely a Natura 2000 területekkel való szomszédság miatt a 275/2004. 
kormányrendelet 10.§.-nak megfelelően előírja, hogy minden egyes telepengedélynél 
vizsgálandó a jelölő fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatás. 
Más oldalról a nevezett terület Ge építési övezeti jele egyéb ipari területet jelöl, amely a 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 20.§. (4) bekezdése szerint környezetére nem gyakorolhat 
jelentős hatást. 
Az egyéb helyeken korábban, illetve a módosítás során kijelölt gazdasági terület 
kereskedelmi szolgáltató jellegű gazdasági terület. 

4.7.2 Polgári védelmi követelmények: 

Területfelhasználást befolyásoló vagy korlátozó tényezők: 

A hatályos településrendezési tervben építésföldtani korlátok, alábányászott területek, 
barlangok és pincék területei, csúszás-, süllyedésveszélyes területek, földrengés 
veszélyeztetett területek, kedvezőtlen morfológiai adottságokkal rendelkező területek, mély 
fekvésű területek, ásványi nyersanyag lelőhely nincs körülhatárolva. 
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Az előzetes tájékoztatási anyagra a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitánysága nem válaszolt. Előbbiekből következően feltételezzük, hogy a felsorolt 
területfelhasználást korlátozó tényezők Nagycenk igazgatási területét nem érintik. 

Mélységi, magassági korlátozásokat sem jeleztek az államigazgatási szervek és a hatályos 
településrendezési terv sem tartalmaz. 

Belvízveszélyes terület az önkormányzat tájékoztatása szerint nincs. 

Tevékenységből adódó korlátozásnak tekinthető a Baromfitelep 50m-es védőtávolsága, 
amelyet a településrendezési terv módosítása feltüntet. 
 
A település közigazgatási területén az Ikva-patak és az Arany-patak folyik át. Az árvizet 
kiváltó vízfolyás az Ikva –patak. Nagycenk község rendelkezik vízkárelhárítási tervvel. 
A települést veszélyeztető vízfolyás árhulláma esetén az alábbi területeket érinti: Nagycenk, 
Kiscenki u.  4-24, Hidegségi u. 2-8. és Vám u. 23-27. 
A települést védő árvízvédelmi rendszer jellemzői: nyílt ártéren fekszik, van természetes 
magas part: 
A vízgyűjtő terület a településtől nyugati irányban található, ezért az árhullám levonulása 
először a Kiscenki utcát és lakóházait érinti. 
A területen a lokális, nagy intenzitású tavaszi-nyári csapadékokból keletkező árhullámok a 
veszélyesek. A csapadékvíz befogadók méretezése egy megadott csapadékintenzitású 
vízhozamra készül, ami esetenként kisebb lehet, mint a területen jelentkező lokális nagy 
csapadékok.  
A település elhelyezkedésére jellemző, hogy az esőből, hóolvadásból származó vízhozamok 
a mederben gyorsan levonulnak.  
A következő helyszíne(ke)n szükséges ideiglenes védművet kiépíteni: 
-Kiscenki utca eleje Múzeumvasút parkoló kb. 500 db homokzsák 30 m3  
Az árvíz elkerülésére a 85-ös út alatti áteresz átmérőjének nagyobbítása lenne a megoldás. 

4.7.3 Tűzvédelmi követelmények: 

Nagycenken egyesületi formában önkéntes tűzoltóság működik, helyi tűzoltószertárral 
rendelkeznek. Helyi tűzesetekben részt vesznek az oltási munkákban. A Soproni Városi 
Tűzoltóság az illetékes. 

Tűzjelzés biztosítása  
A tűzjelzés kiépített hírközlő hálózaton biztosított (telefon, mobil hálózat). A községben az 
Iskola utca 1sz. alatt lévő postahivatal előtt található nyilvános telefonfülke. 

Az oltóvíz hálózat és föld feletti tűzcsapok biztosítása 
A külső tüzivíz szükséglet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletbe foglalt Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ) szerint a meglévő és tervezett épületeknél – azok alapterülete/mértékadó 
tűzszakasz – a 19. melléklet 2. táblázata szerinti. Előzőeknek megfelelően a szükséges 
oltóvíz intenzitás 50-150 m2 esetén 600 l/perc, 150-300 m2 esetén 900 l/perc, 300-500 m2 
esetén 1200 l/perc.  

A Ø100 mm méretű vezetékről – annak kialakításától függően – általában 1200 l/perc 
biztosítható, ami – előzőek alapján – egyszintes épület esetén 500 m2-es, kettő vagy több 
szint esetén 714 m2-es tűzszakaszra elegendő.  

A Ø150 mm méretű vezetékről – amennyiben arról 2700 l/perc biztosítható – az egyszintes 
épület esetén 2500 m2-es, kettő vagy több szint esetén 3574 m2-es tűzszakaszra elegendő. 
(A tűzszakasz növelését a rendelet 438.§ (6) a) pontja engedélyezi) 

A tűzoltóanyag biztosítására a 164. pont 437-440. § vonatkoznak. 

Az oltóvíz hálózat kialakítását a 165. pont 441. § (1) – (3) pontjai írják elő. 

A tűzcsapokra vonatkozó előírásokat a 166. pont 442-443 § tartalmazzák. 

Az oltóvíz tárolás szabályait a 168. pont 447-448. §- ban foglaltak szabályozzák. 
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Az épületek közötti és melletti tűztávolságok 

A területen az épületek között minimálisan betartandó tűztávolságokat a tűzoltóság 
határozza meg a hatáskörébe tartozó építési engedélyezési eljárások során. 

Tűzoltási felvonulási út és terület 

A módosítás során a tervezett utak keresztszelvényi méretezése az egyes telkek 
akadálytalan megközelítését lehetővé teszi. A telkeken belül a tűzoltó gépjármű közlekedési 
feltételeit az építési engedélyezési eljárás során a tűzoltóság véleménye alapján kell 
biztosítani. 

Jelen módosítás csak részterületeket érint, a hatályos tervet összefüggéseiben, átfogóan 
nem vizsgálja át. A katasztrófavédelmi fejezet mindenre kiterjedő kidolgozása a soron 
következő felülvizsgálat feladata. 

  
4.8 Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve érvénye sülése a 
településrendezési tervben 

A területrendezési terv és a településrendezési terv összhangjának vizsgálatát a hatályos 
terv elvégezte.  


