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1. ELŐZMÉNYEK , TERVEZÉSI PROGRAM  
 
Nagylózs község településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát, valamint szabályozási 
tervét 2000. évben állapította meg a település képviselő-testülete. A jóváhagyás óta eltelt 
időszakban a terveket többször módosították. A legutóbbi, 2014. évi módosítást követően még 
ugyanabban az évben sor került a hatályos tervek egységesítésére. 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadva a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt meghatalmazásával eljáró Csorna - Sopron Konzorcium vezető tagja, 
az UTIBER Közúti Beruházó Kft településrendezési tervek módosítására tett kezdeményezését, a 
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítását határozta el a 43/2016. (V.24.)  
KT határozattal. A partnerségi egyeztetés szabályait a 44/2016. (V.24.) KT. határozatban 
rögzítette. 
 
A településrendezési terv módosításának oka: 
 
A Csorna – Sopron Konzorcium, mint az „M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg - Sopron 
kelet – Sopron országhatár közötti szakasz 2*2 sávos gyorsforgalmi út (31+550 – ~ 94+582 km 
sz. között), valamint ~4 km hosszú 2*1 sávos 7,50m burkolat szélességű elkerülő út (Sopron 
ÉNY-i tehermentesítő) építéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és 
ahhoz kapcsolódó egyéb szakági tervek készítése, engedélyezésre beadása, az engedélyezésben 
való részvétel, amennyiben szükséges a környezetvédelmi engedélyek módosítása és az ehhez 
tartozó dokumentációk elkészítése” projekt tervezési munkáinak közbeszerzési nyertese nevében, 
a közbeszerzési feladat részeként, az UTIBER Közúti Beruházó Kft kezdeményezte a 
településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosítását. 
 
A településrendezési terv módosításának célja: 
 
A hatályos településrendezési tervekben a tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út nyomvonala a 
véglegesen kiválasztott nyomvonaltól eltérő helyen szerepel. Cél a végleges nyomvonal 
településszerkezeti tervbe illesztése és a szabályozási tervben az út és kapcsolódó létesítményei 
(földutak, felüljárók, aluljárók, módosuló főúti, mellékúti nyomvonal szakaszok) számára 
szükséges területek kijelölése. 
 
A településrendezési terv módosításának várható hatása: 
 
A településrendezési tervek által is megalapozottan lehetővé válik a megye kelet-nyugati irányú 
fő közlekedési tengelyét jelentő, tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út megépítése, tehermentesítve 
ezzel a települések lakott területén áthaladó 85 számú főutat és így a lakókörnyezetet.  
 
Beruházási alapadatok 
 
M85 autóút: Az autóút keresztmetszetét 2x2 forgalmi sávval, 2,50 m széles leállásra alkalmas 
stabilizált padkával és mellette 1,0 m széles földpadkával alakítottuk ki, diszpozíció szerint: 

 
A főbb tervezési paraméterek a következőek: 
 
 Tervezési osztály:     K.II.A 110km/h 
 Tervezési sebesség:     vt=110 km/h 
 Koronaszélesség:     24,60 m 
 Épített burkolat szélessége:    7,50 m 
 Forgalmi sáv szélessége:    3,50 m 
 Forgalmi sávok száma:     2x2 
 Leállásra alkalmas padka szélessége:   2,50 m 
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 Padka szélesség:     1,00 m 
 Belső biztonsági sáv:     0,25 m 
 Külső biztonsági sáv:     0,25 m 
 Középső elválasztó sáv:     3,60 m 
 

A csomóponti ágak keresztmetszeti kialakítása az alábbi: 
 
 Koronaszélesség:      8,00 m 
 Épített burkolat szélessége:    6,00 m 
 Forgalmi sáv szélessége:    3,50 m+2,00m 
 Forgalmi sávok száma:     1 
 Padka szélessége:     1,00 m 
 Külső biztonsági sáv:     0,25 m 
 
Üzemi lehajtó 

 Kopóréteg szélessége     3,50 m 
 Padka       1,25 m 
 Korona szélesség     6,00 m 
 
Keresztmetszeti kialakítás 
 

 

Az M85 gyorsforgalmi út mintakeresztszelvénye 
 
Felhasznált műszaki tervek és dokumentumok 
 
• M85 gyorsforgalmi út Csorna II.- Pereszteg –Sopron – Országhatár közötti szakasz, 

Engedélyezési terv (Csorna-Sopron Konzorcium 2016.) 
• Előzetes Régészeti Dokumentáció (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 2015) 
• M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem - Pereszteg közötti szakasz Környezeti 

hatástanulmány (M85 Konzorcium 2015.) 
Környezetvédelmi engedély az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakasz 
megvalósítására (OKTF-KP/11011-96/2015.) 
 
A tervezett nyomvonal jellemzői 
 
Az M85 jelű gyorsforgalmi út Nagylózs területén a település belterületétől északra halad. 
Felüljáróval keresztezi a belterületből a szennyvíztisztító felé vezető földutat. A gyorsforgalmi út 
alatt átvezetésre kerülnek a keresztező vízfolyások: Ikva-patak, Középmalomi csatorna, 
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Nagylózsi kanális. Nagylózs a gyorsforgalmi útról a peresztegi csomópontból, a 84. számú 
főúton és a 8628. jelű mellékúton érhető el. Ez a távolság kb. 8km. A 8612. jelű országos 
mellékút keresztező új nyomvonala nagylózsi területet is érint, mert a felhagyott szakasz esik a 
község területére 
 

 
Kivonat a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonaltervéből (FŐMTERV Zrt., 2016.11.) 

 
 
 

 
Az út és a csatlakozó beruházások által igénybe vett terület 
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Az út nyomvonalterve 

 
2. TERVEZÉSI FOLYAMAT  
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.207 alpontja alapján, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) 
pontjának megfelelően a településrendezési terv egyeztetési eljárása a Korm. rendelet 42. §-a 
szerinti tárgyalásos eljárással történik. 
A partnerségi egyeztetés megtörtént, a partnerektől észrevétel, vélemény nem érkezett. 
Végső szakmai véleményezési szakasz 
Az állami főépítész az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján GYD-02/179-8/2017. számú 
végső szakmai véleményében a dokumentáció képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást 
nem emel. 
Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz 
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2017.(V.29.) határozatával és a 
9/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletével a módosítást jóváhagyta. A rendelet 2017. május 30-
tól hatályos. 
 
3. TERÜLETRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
Az Országos Területrendezési Terv  
Az Országgyűlés 2003. április 28-i ülésnapján fogadta el az Országos Területrendezési Tervről 
(OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvényt. A törvényt az azóta eltelt időszakban többször 
módosították. Jelen fejezet a jogszabály 2016. július 1-étől hatályos állapota felhasználásával 
készült. 
 
Nagylózs község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák: 

− erdőgazdálkodási térség () 
− mezőgazdasági térség () 
− vegyes területfelhasználású térség () 

 
A település közigazgatási területét és térségét érintő elemek:  

− gyorsforgalmi út ( ) 
− főút ( ) 
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− egyéb országos törzshálózati vasúti pálya () 
− országos kerékpárút törzshálózat eleme () 
− egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőtér ( ) 
− földgázszállító vezeték ( ) 
− burkolt út ( ) 

 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat „Az Ország Szerkezeti Terve” című tervlapból 
 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a fejezetben a 
továbbiakban tv.) 2. § 6., 18. és 39. pontja szerint:  

 
2. § 6. „erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe 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,” 
 
2. § 18. „mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek találhatók,” 
 
2. § 39. „vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, ahol a 
mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a 
mezőgazdasági területek és erdőterületek mozaikossága jellemző,” 

 
A tv. meghatározza a térségi övezeteket és az ajánlott megyei övezeteket, valamint azok 
kapcsolatát.  
 

Nagylózs 
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  A B 
1. Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
2. a) Országos ökológiai hálózat  a) Magterület 

b) Ökológiai folyosó 
c) Pufferterület 

3. b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  
4. c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
5. d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
6.   d) Erdőtelepítésre javasolt terület 
7. e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
8. f) Világörökségi és világörökségi várományos terület 
9. g) Országos vízminőség-védelmi terület 
10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 

célú szükségtározók területe 
11.   e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület 
12.   f) Rendszeresen belvízjárta terület 
13.   g) Földtani veszélyforrás területe 
14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
15.   h) Honvédelmi terület 
16.     
17.   Megyei területrendezési terv 
18.   a) tanyás térség 
19.   b) tájrehabilitációt igénylő terület 
20.   c) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont terület 
21.   d) térségi árvízi kockázatkezelési terület 

 
A tv. 3/1-3/9. számú mellékletei szerint az alábbi övezetek érintik Nagylózs területét: 
 

1. Országos ökológiai hálózat övezete 
2. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
3. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
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1. Országos ökológiai hálózat övezete 
 

 
Országos területrendezési terv 

Kivonat az „Országos ökológiai hálózat övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 24. pontja szerint: 

„24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, 
amelybe az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok 
között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és 
amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,” 

 
Az övezet a település külterületének nagyobb területét fedi. A tervezett gyorsforgalmi út 
területét több helyen metszi az övezet. 
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2. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

 
Országos területrendezési terv 

Kivonat a „Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 15. pontja szerint: 

„15. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos 
fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas 
rendeltetését – védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a legmagasabb szinten 
biztosítani képes erdőterületek tartoznak,” 

 
Az övezetre vonatkozó előírás: 

„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 
 
Az övezet a település külterületének északkeleti területeit fedi. A tervezett gyorsforgalmi 

út területét nem érinti. 
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3. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 
Országos területrendezési terv 

Kivonat az „országos vízminőség-védelmi terület övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 25. pontja szerint: 

„25. országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és 
felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, 
továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló 
védelem alatt álló területek tartoznak,” 
 

Az övezetre vonatkozó előírás: 
„Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 

történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre 
vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” 

 
Az övezet a település belterületének kis részét érinti. A tervezett gyorsforgalmi út területét 
nem érinti. 
 
4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
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Országos területrendezési terv 

Kivonat a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 32b. pontja szerint: 

„32b. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési 
tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 
amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, 
változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa 
szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bírnak,” 

 
Az övezetre vonatkozó előírás: 
„Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a 
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv 
pontosítja. 
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell 
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a 
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi 
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban 
meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó 
szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
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(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” 

 
Az övezet a település igazgatási területének északkeleti és déli területeit fedi. A tervezett 
gyorsforgalmi út területét nem érinti. 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT): az önkormányzat közgyűlése a 
10/2005.(VI.24.) számú rendeletével és a 85/2005.(VI.10.) számú határozatával hagyta jóvá. A 
megyei terv módosítását a Közgyűlés 12/2010. (IX. 17.) számú rendeletével, valamint 
190/2010.(IX.17.) határozatával fogadta el. A tervezett m85. jelű gyorsforgalmi út nyomvonala 
olyan mértékben eltér az MTrT-ben jelölttől, hogy térségi területfelhasználási engedély kérelem 
keretében annak pontosítása vált szükségessé. A pontosítás területfelhasználási engedélyét az 
illetékes állami főépítész GYD-02/1-19/2017. számú határozatával adta meg. A pontosított 
Térségi szerkezeti terv és a módosított településrendezési tervek között összhang van. 
 

  
  

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
Kivonat a pontosítás átvezetése utáni„Térségi szerkezeti terv” című tervlapból 
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A megyei területrendezési terv szerint Nagylózs területét érinti: 
- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2015. január 1-től megszüntette 
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
- ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
- erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től hatályos 
állapota szerint: erdőtelepítésre javasolt terület 

- történeti települési terület övezete 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- vízeróziónak kitett terület övezete 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete 
az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től hatályos 
állapota szerint: szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület 
 

Ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a „Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 17. pontja szerint: 

„26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 
övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított 
élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, 
amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok 
biztosítására,” 
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„27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik 
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai 
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,” 

 
Az övezetekre vonatkozó előírások: 

A tv. 18. §-a szerint: 
„Ökológiai folyosó övezete 
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, 
az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető.” 

 
A tv. 19. §-a szerint: 
„Pufferterület övezete 

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

 
A település igazgatási területének középső területsávját ökológiai folyosó, déli területrészét 
pufferterület övezete érinti. A tervezett gyorsforgalmi út területét az ökológiai folyosó több 
helyen érinti, valamint metszi, míg a pufferterület övezete nem érinti, de annak közvetlen 
környezetében található. 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat az „Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” című tervlapból 

 
A tv. 2. § 5. pontja szerint: 

„5. erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági 
területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok 
indokolják az erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki,” 

 
Az övezetre vonatkozó előírás: 

„Erd őtelepítésre javasolt terület övezete 
19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 

erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.” 
 
Az övezet a település igazgatási területének délnyugati területét fedi. A tervezett 
gyorsforgalmi út területét az övezet nem érinti, de annak közvetlen környezetében 
található. 
 
Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete 
 



24 
 

 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                        NAGYLÓZS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a „Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete”  
című tervlapból 

 
A tv. 2. § 29. pontja szerint: 

„29. szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: megyei területrendezési 
tervekben ajánlott övezet, amely azon területeket jelöli, amelyek a szélerőműpark telepítésére 
a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek megőrzése mellett, a természeti 
erőforrások védelme szempontjából a leginkább alkalmasak,” 

 
Az övezetre vonatkozó előírás: 
„Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
27/D. § (1) A megye területrendezési tervében szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá 
vonható terület övezete kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve – a települési térség védelme érdekében – a belterület 
határától legalább 1000 m, de legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat meg, amelyen 
belül szélerőműpark nem létesíthető.” 

 
Az övezet a település nyugati területének észak-déli irányú területsávját fedi. A tervezett 
gyorsforgalmi út területét az övezet érinti, de nem fedi. 
 
 
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 
 
A tv. 6. § (2) bekezdése szerint: 

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

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
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c) … 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e) … 
f) … 
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség 

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

 
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 
A tv. 7. §-a szerint: 

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

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

 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó 

szabályok 
A tv. 9. § (6) bekezdése szerint: 

„A településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi 

építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli 
rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb 5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott 
területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.” 

 
A térségi övezetekre vonatkozó előírás 
A tv. 12/A § (4) bekezdése szerint: 

„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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4. RENDEZÉSI LEÍRÁS  

A hatályos településrendezési tervek és a tervezett nyomvonal összevetése 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (Regioplan Kft., 2014. 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Regioplan Kft, 2014.) 
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Településszerkezeti változások 
 
Az M85 jelű út nyomvonala a hatályos településszerkezeti terven jelölttel megegyezik, 
ugyanakkor a hatályos terv az Arany János utca keleti végétől észak-keleti irányba, a 8612. jelű 
útra kikötő útvonal együttest települési mellékútként tartalmazza. Ezt a nyomvonalat a tervezett 
gyorsforgalmi út átvezetés nélkül átmetszi, ezért funkcióját nem tudja betölteni. Emiatt a 
településszerkezeti tervet módosítani kell, ez az útvonal együttes a település közlekedési 
rendszeréből kikerül. 
 

 
 
 

Szabályozási tervi és a helyi építési szabályzatot érintő változások 

A szabályozási terv a településszerkezeti tervnek megfelelően módosul: 

A hatályos szabályozási terv – készítésekor műszaki tervek hiányában – nem tartalmazza a 
gyorsforgalmi út és a kapcsolódó közlekedési vonalak helyszükségletét. 
A szabályozási terven kijelölésre kerül a műszaki tervekben meghatározott útterület, 
kiszabályozásra kerülnek az új mezőgazdasági utak, amelyek a tervezett gyorsforgalmi út miatt a 
jelenlegi mezőgazdasági úthálózatról megközelíthetetlenné váló földek megközelítésére 
szolgálnak, valamint a vízfolyások korrekciós szakaszai.  
Szabályozási vonallal (vagyis a köz- és magánterületet elválasztó tervezett vonallal) lehatárolásra 
kerülnek a közlekedési területek: a gyorsforgalmi út területe és az új mezőgazdasági földutak 
területei. Kiszabályozásra kerül a vízfolyások helyigénye. 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 

új földutak                                 tervezett gyorsforgalmi út területe               
           új Ikva meder  országos mellékútból földúttá váló szakasz 
                  

megszűnő településszerkezeti jelentőségű útvonal együttes 
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5. A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI  

Tájrendezés, környezetalakítás 
(forrás: M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem-Pereszteg közötti szakasz, Környezeti 
hatástanulmány, FÖMTERV Zrt.-UTIBER Kft. konzorcium, 2015.)  
 
Domborzati adottságok 
Nagylózs a Nyugat-magyarországi – peremvidék nagytáj Sopron-Vasi síkság középtájának Ikva-
sík kistájában helyezkedik el. 
A kistáj területe aszimmetrikus, teraszos eróziós sík a Soproni-hegység, a Fertő-medence és a 
Répce-síkság között. Területét különböző korú és származású kavicstakarók és kavicstakaró-
maradványok fedik. Ezek nagyobb része az Ős-Ikva rendszerhez tartozik. 
A reliefenergia, vagyis az adott felületegységre vonatkoztatott legnagyobb domborzati 
szintkülönbség alacsony értéket mutat. A tervezett út egészére jellemző, hogy a pálya sík 
területen vezet.  
 
Földtani adottságok 
A túlnyomóan folyóvízi üledékekkel fedett terület hasznosítható építőanyag-ipari nyersanyagai 
közül a szennyezett és sok puha kőzetfajtát tartalmazó, gyenge minőségű folyóvízi kavics és a 
sokoldalúan felhasználható jó minőségű folyóvízi homok meghatározó. 
A kistáj területén 200 l/p-nél nagyobb hozamú 50-80 °C-os hévizet lehet nyerni. 
 
Talajjellemzők 
A kistáj talajtakarója meglehetősen változatos. A terület nagyobb hányadát különböző 
erdőtalajok jellemzik. A barnaföldek szerepelnek a legnagyobb területi részaránnyal. 
 
Nagylózs község területén a tervezett gyorsforgalmi út réti öntéstalajt érint. Ennek talajképző 
kőzete glaciális és alluviális üledék, fizikai félesége vályog. A talaj vízgazdálkodása: jó 
víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó talaj. Kémhatás és 
mészállapot szerint gyengén savanyú talaj. Szerves anyag készlete 100-200 t/ha, a termőréteg 
vastagsága meghaladja a 100 cm-t. A talajértékszám 50-40 közötti. 
A réti öntéstalaj esetében a réti folyamat is felfedezhető az öntésjelleg mellett, azaz 
megfigyelhető a humuszosodás folyamata. A szerkezet azonban kevéssé kialakult, a vasmozgás 
és a kalciumdinamika kismértékű. Az ártér magasabban fekvő részein alakul ki általában ez a 
talajtípus, ahol az állandó vízborítottság alól mentesülve megindulhat a humuszképződés. 
Tápanyag-ellátottságuk kedvező, de a kis szerves- anyag tartalom és a lassú tavaszi felmelegedés 
miatt a nitrogénszolgáltató képességük gyenge. 
Meliorált területet a tervezett gyorsforgalmi út nem érint. 

 
Az út kialakításának hatása 
Közvetlen hatásterületnek a nyomvonal által igénybevett területet vehetjük, mely a kisajátítási 
terület nagyságával egyezik meg. Ez a terület várhatóan 25-50 méter szélességű sávon belül lesz. 
Az útcsatlakozásoknál (csomópontban), pihenőnél azonban várhatóan ennél nagyobb területre 
lesz szükség. 
A légszennyező anyagok kiülepedése miatt a talajszennyezés közvetett hatásterülete elvileg 
megegyezik a levegőre vonatkozó teljes hatásterülettel, hiszen a talaj a levegőből, kiülepedés 
során szennyeződik. 
 
Ásványvagyon 
A tervezett gyorsforgalmi út Nagylózs község területén bányatelket, engedélyezett 
nyersanyagkutatási területet nem érint. 
 
Felszín alatti vizek 
A talajvíz terepszint alatti mélysége a tervezett gyorsforgalmi út települési szakaszán 2 és 4 m 
közötti. 
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A település területén vízbázis található, de azt, valamint víztermelő kutat a tervezett 
gyorsforgalmi út nem érint. 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása alapján a település 
területe érzékeny terület. 
 
Az út kialakításának hatása 
A bevágások, töltések kialakítása változást okozhat a talajvíz szintjében. Magas talajvízszint 
esetén az út befolyással lehet a lefolyási viszonyokra. 
Az útpályáról lefolyó vizek olaj-és egyéb szennyeződése a rézsűk talajába bejutva a felszín alatti 
vizekbe kerülhet. 
 
Felszíni vizek 
A kistáj teljes egészében az Ikva-patak vízgyűjtő területe. A terület vízellátása kiegyenlített. 
Vizének minőségét Sopron szennyvizei rontják, különösen a kisvizű nyári hónapokban. 
A tervezett gyorsforgalmi út kétszer keresztezi az Ikva-patakot, majd Sopron irányába haladva 
területi levezető árkokat (Ikva-mellékág). Az Ikva-patak a csapadékvizek befogadójaként 
számításba vehető. 
 
Az út kialakításának hatása 
Az út feldarabolhatja a vízgyűjtő területet, és részvízgyűjtőket alakíthat ki. Ez a vízfolyások 
egyes szakaszainak terhelés, illetve vízhozam változását okozhatja. Az út üzeme a hatásokat 
elsősorban a vízfolyások vízminőségére fejti ki.  
A közvetlen hatásterület a vízfolyások keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének helyén 
a felvízi oldalon kb. 25-50 m, az alvízi oldalon a vízfolyás jellegétől függően 50-100 m, de akár 
ennél lényegesen több is lehet, különösen, ha a haváriás szennyezések hatásait is figyelembe 
vesszük. 
 
Éghajlati jellemzők 
Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, de már közel a mérsékelten száraz éghajlathoz. A 
napsütéses órák évi összege 1850 óra körüli. A hőmérséklet évi középértéke 9,5-10,0 0C közötti. 
Az utolsó tavaszi fagy április 20., az első őszi fagy ideje október 23. körüli. A fagymentes napok 
száma 185-190 közötti. Az évi csapadékösszeg 620-640 mm közötti. A vegetációs időszak 
csapadéka 400-420 mm. A hótakarós napok száma 30-38, a maximális hóvastagság 20-22 cm 
körüli. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, átlagos sebessége 3,5-4,0 m/s közötti. 
 
Élővilág jellemzői 
Növényvilág 
Az Ikva-sík potenciális vegetációjában cseres-kocsánytalan tölgyesek dominálnak, nyugati részén 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, Fertődnél körül pedig gyertyános-kocsányos-tölgyesek is 
előfordulnak. A Fertőre néző dombokon régen talán mészkedvelő erdők vagy lösztölgyesek, az 
Ikva völgyében pedig ligeterdők is lehettek, de ezek gyakorlatilag teljesen eltűntek. Déli részén 
Ebergőc mellett egy lápteknő, Röjtökmuzsajnál kötött talajú cseres-kocsányos tölgyesek 
színesítik a képet.  
A területen ma 5 jelentősebb erdőtömb található, ezekben különösen az akác folyton növekvő 
részesedése ad okot aggodalomra. Természetszerű gyep a tájban alig van, a jelentősebbnek 
mondható Fertőboz feletti letörések gyepjeit az akác térhódítása fenyegeti. 
A Nagycenki- és Peresztegi-erdőkben még megfigyelhető az Alpokalja flórahatása (Calluna 
vulgaris, Luzula luzuloides, Primula vulgaris), de már itt is sok a száraz tölgyes faj (Dictamnus 
albus, Sorbus torminalis). A xerotherm elemek tárháza található Fertőboznál, amely 
gazdagságában (Adonis vernalis, Linum flavum, Nepeta pannonica) a Fertőmelléki-dombsort 
idézi. Fertőd környékén már kisalföldi, ligeterdei (Allium ursinum, Scilla vindobonensis) és 
mocsári (Cladium mariscus, Oenanthe silaifolia) elemek is felbukkannak. Az ebergőci láprét 
reliktumai (Dactylorhiza lapponica, Eriophorum latifolium, Veratrum album) viszont az alpokalji 
lápok gazdagságát idézik. 
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A védett növényfajok előfordulásainak szinte mindegyike a Vitnyédtől délre fekvő területhez 
köthető. 
 
Állatvilág 
A megye nagyvadállományának meghatározó vadfaja az őz, amely 15-20 ezer példányban fordul 
elő, kisebb példányszámban fordul elő a gímszarvas (4-5 ezer pld.) és a vaddisznó (4-5 ezer pld.), 
de jelentőségük meghatározó vadgazdálkodásban. A dámszarvas és a muflon igen alacsony 
egyedszámban fordulnak elő. A megye meghatározó apróvadjai a mezei nyúl és a fácán, 
amelyeknek az állománya növekvő tendenciát mutat. Jellegzetes faja még a fogoly, amelynek 
állománya szintén növekszik, de jelentősége jóval kisebb az előbb említett két fajénál. 
 
Az út kialakításának hatása 
A közutak, mint vonalas létesítmények alapvetően befolyásolják a vad életét, fragmentációs 
hatásuk az élőhely-vesztésnél jóval nagyobb, kiterjedtebb. Az utak alapvető hatása az élőhelyek 
feldarabolása, populációk elszigetelése, migráció akadályozása, metapopulációk létrehozása, 
egyedszám csökkenése a közúti balesetek miatt. A gímszarvas esetében a település térségében 
még jelentősnek értékelhető migrációs nyomása várható.  
A védett állatfajokra a tervezett beruházás összességében nem lesz jelentős negatív hatással.  
 
A település területén az Ikva-patak felett átívelő felüljáró műtárggyal kombinált kialakításban 
vadátjáró létesítése tervezett. 
 
Közepes és jó természetességi állapotú élőhelyet, mint az Ikva-patak kísérő sávját a tervezett út 
az Ikva-patak keresztezésénél érinti. 
 
Természetvédelem 
A tervezett gyorsforgalmi út Nagylózs község területén nem érint országos, vagy helyi 
jelentőségű védett természeti területet és Natura 2000 területet sem.  
 
Tájsebnek minősíthetők általánosságban, mint negatív látványelemek a nyomvonalakat 
keresztező elektromos vezetékek, valamint a település területén található mezőgazdasági üzem. 
 
Tájvédelem 
A tájképi potenciál meghatározása alapján kijelenthető, hogy a tervezett nyomvonal nem vesz 
igénybe tájképi jelleg szempontjából értéket képviselő, változatos területeket. A tervezési terület 
felszínmozgalmasság szempontjából egyhangúnak minősíthető. A tervezett út szakaszának 60-64 
%-a mindössze 3 m magas töltésen halad, ezzel kedvezően illeszkedik a tájképbe. 
Fertőszentmiklóstól Sopron felé haladva az út kisebb töltések és bevágások sorozatán halad.  
 
Örökségvédelem 
A tervezett nyomvonal 100 m-es sávjában régészeti lelőhely található. A Nagylózs-Szentpéteri 
dűlő megnevezésű, 33155 azonosítójú lelőhely területén egy középkori templom és a körülötte 
fekvő temető található.  
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág 
változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával 
elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. Minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó 
tevékenység engedélyköteles. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
Közvetlen hatásterület 
Közvetlen hatásterület az M85 autóút nyomvonala mentén, az emissziók által érintett terület. A 
közvetlen hatásterület lakóterületet nem közelít meg. A várható levegőterheltség nem olyan 
mértékű, hogy a kultúrnövényzetet károsíthatná. Mindamellett a jogszabály szerinti 50 m 
védőövezetre vonatkozó előírások érvényesek. 
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Bár a forgalom a jövőben várhatóan tovább növekszik, a fajlagos emissziók távlatilag 
csökkennek. A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a figyelembe vett kritikus 
légköri viszonyok (0,3 m/s szélsebesség) mellett a gyorsforgalmi út mindkét nyomvonalváltozata 
esetében a légterhelési szintek az előírt 50 m-es védőövezeten belül teljesülnek. Ezen belül 
védendő ingatlan nem található. 
Átlagos meteorológiai viszonyok mellett a határértékek már az útpálya területén belül teljesül. 
 
Közvetett hatásterület 
Jelenleg a 85 sz. főút mentén az NO2 koncentráció határérték feletti az út menti védendő 
ingatlanok esetében. A beruházás megvalósulásával jelentős légterheltségi szint csökkenés 
várható az NO2 koncentráció határérték alá csökken és a további vizsgált légszennyezők 
koncentrációi is jelentősen csökkennek. A közvetett hatásterület útszakaszain jelentős eltérés nem 
várható. Levegővédelmi beavatkozás nem szükséges. 
 
Zajvédelem 
Közvetlen hatásterület 
A tervezett gyorsforgalmi út nagylózsi szakasza mentén a védőtávolság 58,1 m. Ezen a területen 
belül lakott hely nem található, zajvédelmi intézkedésre nincs szükség. 
 
Közvetett hatásterület 
A közvetett hatásterület alatt azon utak 50-50 m-es környezete értendő, ahol az M85 autóút 
építése következtében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés várható. A forgalmi vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a 85 sz. főút vizsgált forgalmi szakaszain kedvezőbb állapot alakul ki. 
 
Rezgésvédelem 
A tervezett gyorsforgalmi út nagylózsi szakasza mentén nincs rezgésterhelést okozó forrás. A 
tervezett út hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, az 
továbbra sem fogja meghaladni az előírt határértéket. 
 
Hulladékgazdálkodás 
A gyűjtési, kezelési, átmeneti tárolási rendszer környezeti hatásvizsgálatban részletezett 
kialakítása esetében a hulladékok nem okoznak problémát környezetvédelmi szempontból. 
 
Területfelhasználás 
Területfelhasználási változás nem történik. 
 
Közlekedésszerkezet 
Nagylózs a gyorsforgalmi útról a peresztegi csomópontból, a 84. számú főúton és a 8628. jelű 
mellékúton lesz elérhető. Az Arany János utca keleti végétől észak-keleti irányba, a 8612. jelű 
útra kikötő útvonal együttes települési mellékút besorolása megszűnik. 
 
Közművek 
A gyorsforgalmi úttal keresztezett közművek érintett szakaszai kiváltásra kerülnek (ivóvíz 
vezeték, szennyvíz vezeték, középnyomású gázvezeték). 
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6. TERVIRATOK  
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