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1. Előzmények 
 

1.1. Megbízási előzmények 
 

Nagylózs Község Önkormányzata 2020. évben döntött arról, hogy lakossági kérelmeket 
befogadva, valamint önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében módosíttatja 
településrendezési tervét.  
 

A meghatározott tervezési feladatok a következők: 
1. a külterületen lévő szennyvíztisztító telep bővítési lehetőségének megteremtése a 

067/11 hrsz.-ú földrészlet egy részének különleges területbe sorolása által. 
A módosítás alapját az önkormányzat által a 067/11 hrsz.-ú földrészletből e célra 
megvásárolt 1743 m2 nagyságú terület képezi.  

 

A módosítás célja, hogy a telep bővítését a települési önkormányzat által a szomszédos,  
067/11 (hatályos terveken 067/2) hrsz.-ú ingatlanból az erre a célra megvásárolt 1743 m2 
nagyságú területen lehetővé tegye. 
 

2. a Kossuth L. utca menti ipari, gazdasági területeken az előírt 5000 m2-esnél kisebb 
területű telkek alakításának lehetővé tétele az ezen övezetekre vonatkozó 
kialakítható legkisebb teleknagyság csökkentése által. 

 

A módosítás célja, hogy a részben már felaprózott telkű ipari, gazdasági területen az 
előírtnál kiebb telkek is alakíthatók legyenek. 
 

3. azon Kossuth L., Arany J. utcai, valamint a Petőfi S. utcai telekvégek mentén kijelölt 
falusias lakóövezetekben, ahol az alakítható legkisebb telekterület 1600, vagy 1800 
m2-ben rögzített, kisebb telkek is legyenek alakíthatók az övezeti előírások, valamint 
az övezethatárok módosításával. 

 

A módosítás célja, hogy az előírtnál kisebb területű telek kialakítására legyen lehetőség, 
azok értékesíthetősége és beépítésük mielőbbi megvalósítása érdekében.  
 

4. a Kossuth L. utcai falusias lakóterület, intézményi területbe sorolt 172/2 hrsz.-ú telek 
megoszthatóságának lehetővé tétele annak érdekében, hogy a tűzoltószertár külön 
házszámmal az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető legyen.  

 

A módosítás célja megegyezik a tervezési feladattal. 
 

5. a külterületen lévő, 0151/2 hrsz.-ú földrészlet természetközeli területből 
mezőgazdasági területbe sorolása. 

 

A módosítás célja, hogy a terület mezőgazdasági területbe kerüljön visszasorolásra, azon 
belül is gazdálkodási övezetbe, ezáltal lehetőség adódjon ott a további, állattartáshoz 
kapcsolódó építmények elhelyezésére.  
 

Feladat továbbá az 1.-5. pontban rögzített módosítások elvégzésével egyidejűleg, de azok 
átvezetésével a helyi építési szabályzat, valamint annak mellékletei egységes szerkezetbe 
foglalása és dokumentálása. 
 

A tervezési feladat elvégzésére a Regioplan Kft. kapott megbízást. 
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A módosítással érintett területek 
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1.2. A tervezési eljárás folyamata 
 
Az állami főépítész kérésére a településrendezési terv módosítása ún. teljes eljárásban 
kerül rendezésre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírása szerint. 
 

A partnerségi egyeztetési szabályairól a Képviselő-testület a 10/2017. (VII.21.) 
önkormányzati rendeletet alkotta. 
 

Az előzetes tájékoztatási eljárás 2020. év őszén került elindításra. Az előzetes 
tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket a terviratok fejezet, a vélemények 
összegzését pedig a következő táblázat tartalmazza.  
 

 Államigazgatási szerv Vélemény 
1. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda 
 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 
 

Kéri a hatályos tervek elérhetővé tételének 
biztosítását, továbbá a helyi építési szabályzat és 
mellékleteinek egységes szerkezetbe foglalását. 
Kéri, hogy a módosítás során lehetőség szerint 
egy egységes tervlap készüljön a helyi építési 
szabályzat mellékleteként. 
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre.  

3. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Az Arany J. utcai fejlesztés kizárólag a nagylózsi 
vízbázis kijelölő határozatban foglaltak, valamint 
a vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály 
figyelembevételével lehetséges.  
Kéri a nagylózsi vízbázis védőövezetének 
jelölését, valamint a vonatkozó előírások 
szerepeltetését és betartását.  
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 

4. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A parti sáv szélessége az Ikva-patak esetében a 
partvonaltól számított 6,0 m. Az 1-es számú 
módosítási terület szomszédos a vízfolyással.  
A 3-as módosítási területen, a 0191/3 hrsz.-ú 
ingatlanon 3 db rétegvízkút és 2 db figyelő kút 
található. A település vízbázis sérülékeny 
üzemelő vízbázis, melynek van kijelölt 
védőterülete. Kérik feltűntetni a védőterületet.  

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság Külön véleményt nem közölt, de az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság kiadott 
véleményében képviselte őket. 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi Osztály 

A módosításhoz közegészségügyi szempontból 
hozzájárul. Kéri, hogy az 1-es számú területre 
vonatkozóan különös figyelmet fordítsanak a 
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásainak 
betartására. 
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 
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 Államigazgatási szerv Vélemény 
7. Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Az 5-ös számú terület mezőgazdasági területbe 

történő átsorolását nem javasolják, mivel az a 
gyepes élőhely csökkenésével járna.  
*Kiegészítő véleményében a telek építményekkel 
és állattartással már igénybe vett területének 
átsorolásához hozzájárult. 

8. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály  

Kéri az M85 gyorsforgalmi úthoz tartozó 
védőtávolságok megfelelő feltüntetését és 
betartását.  
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 

9. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály 

Véleményt nem közölt. 

10. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Léginavigációs és 
Repülőtéri Hatósági Főosztály 

Véleményt nem közölt. 

11. Honvédelmi Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

Beépítésre szánt területen a 100 méternél, 
beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb építmények az állami légiközlekedés 
biztonságát veszélyeztethetik. A hatást építésügyi 
hatósági eljárásban fogja vizsgálni.  
A további eljárásban nem kíván részt venni.  

12. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési Osztály - Útügyi Osztály 

Az 1-es és 5-ös számú módosítások során 
felhívják a figyelmet arra, hogy az M85 autóút 
burkolatszélétől emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény 100, emberi tartózkodásra nem 
alkalmas építmény 80, utak, parkolók 60 méteren 
belül nem alakíthatók ki. 
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az 1-es és 5-ös számú módosítások során 
felhívják a figyelmet arra, hogy az M85 autóút 
burkolatszélétől emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény 100, emberi tartózkodásra nem 
alkalmas építmény 80, utak, parkolók 60 méteren 
belül nem alakíthatók ki. 

13. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

A 4. számú módosítás régészeti lelőhelyet érint, 
melynek jelölése eltér a Kormányhivatal 
birtokában levő térképen jelzettől. Felhívja a 
figyelmet, hogy a kedvező településkép és élhető 
lakókörnyezet biztosítása érdekében nem 
javasolja 1000 m2-nél kisebb lakótelkek 
kialakítását. 

14. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földvédelmi és Földmérési Osztály 

A módosítások szántó és rét művelési ágban lévő, 
átlag fölötti minőségi osztályú földrészletet is 
érintenek. Kéri a beépítésre szánt területek 
kijelölésének indoklását. 
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 
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 Államigazgatási szerv Vélemény 
15. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály - 
Erdészeti Osztály 

Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre, valamint általános 
érvényű javaslatokat fogalmazott meg.  
A módosításnak erdészeti szempontból akadálya 
nincs.  

16. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

Külön észrevételt nem tesz, a továbbiakban nem 
kíván részt venni az eljárásban.  

17. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 

Határrendészeti szempontból kifogása, 
észrevétele nincs. 
A véleményezési eljárásban a továbbiakban nem 
kíván részt venni.  

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 

Kifogást nem emel. 
A véleményezési eljárásban a továbbiakban nem 
kíván részt venni. 

19. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 

20. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály 

A település területén gyógytényező érintettsége 
nem áll fenn, ezért véleményezési lehetőséggel 
nem rendelkezik. 

 
 Szomszédos és települési 

önkormányzatok 
Vélemény 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

A módosításokkal kapcsolatban ellenvéleménye, 
kifogása nincs. 
Felhívta a figyelmet a hatáskörébe eső 
jogszabályi követelményekre. 

2. Pinnye Község Önkormányzata Kifogást nem emelt, az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

3. Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata Kifogást nem emelt, az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

4. Ebergőc Község Önkormányzata Kifogást nem emelt, az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

5.  Pereszteg Község Önkormányzata Véleményt nem közölt. 
6.  Hegykő Község Önkormányzata Véleményt nem közölt 
7.  Sopronkövesd Község Önkormányzata Véleményt nem közölt 
 
A beérkezett vélemények alapján, azok összegzését követően  

- az önkormányzat megkérte az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól az Ikva 
patak parti sávját dxf, vagy dwg formátumban, a kötelező adatszolgáltatás 
keretében annak érdekében, hogy a sáv jelölhető legyen. Adatszolgáltatás 
hiányában a sávot nem lehet jelölni. 

- az önkormányzat kérte a vízbázis védőterületét ábrázoló térkép pontosítását, 
mert a megküldött adatszolgáltatás egy koordináta helyes szabályozási terv 
készítése során nem használható, a területek nem azonosíthatók, ugyanakkor a 
területek építésügyi korlátozást jelentenek 

- az önkormányzat megkérte a rétegvízkutak és a figyelő kutak EOV 
koordinátáit 
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- az önkormányzat megkérte a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság véleményében jelzett nagylózsi vízbázis védőövezetének 
feltüntetéséhez a védőövezet koordinátáit.  

- az önkormányzat megkérte a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálytól adatszolgáltatás keretében a 
műemlékek és régészeti lelőhelyek adatait.  

 
A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Erdészeti 
Osztály véleményével kapcsolatban a település rendezési tervének felülvizsgálata 
előkészítés alatt áll és az általános javaslatokat akkor figyelembe fogja venni az 
önkormányzat.  
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság véleményében jelezte, hogy a 0151/2 hrsz.-ú 
terület beépíthetővé válását nem támogatják. Ugyanakkor a letöltött tulajdoni lap szerint 
a terület művelési ága „legelő és gazdasági épület”, vagyis nem tekinthető a terület 
beépítés mentesnek. A terület 2017-ig mezőgazdasági területi besorolásban szerepelt. A 
terület mezőgazdasági területbe sorolása nem járna művelési ág váltással. A 
természetközeli terület fenntartása a teljes területen viszont ellentétes a jelenlegi 
telekhasználattal.  
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal fentiek alapján lefolytatott egyeztetést 
követően az igazgatóság új véleményt adott ki, melyben az érintett terület 
megoszthatóságát javasolta.  
 
Az új vélemény alapján összességében megállapítható, hogy nem született olyan 
állásfoglalás az előzetes szakaszban, mely a módosítások bármelyikével szemben 
alapvető kifogást emelt volna.  
 
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megadta a vízbázisok védőterületét 
szerkeszthető formátumban, így annak rendezési tervben való pontos ábrázolásának 
akadálya elhárult. 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály megadta a kért adatokat, így azok a rendezési tervben pontosan 
szerepeltethetők. 
 
2. Helyzetfeltárás  
 
2.1. Hatályos terület- és településfejlesztési döntések 
 
Településfejlesztési koncepció, arculati kézikönyv, településkép védelméről szóló 
rendelet 
Jelen módosítás a község 2/1999/II.19. sz. testületi határozatával jóváhagyott 
településfejlesztési koncepciójában rögzítettekkel nem ellentétes. 
 
Jelen változtatás a 2017. évi településképi arculati kézikönyvvel nem ellentétes, a 
19/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott településkép védelméről szóló 
rendelet előírásaiba nem ütközik. 
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Település- és területrendezési tervek 
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályos településszerkezeti tervét 
többször módosított 1/2000.(II.23.) határozatával állapította meg, a helyi építési 
szabályzatát a többször módosított 4/2000./II.23./ rendelettel hagyta jóvá. 
 
A jóváhagyás óta eltelt időszakban beruházói, vagy tulajdonosi kérésre a rendezési terv 
többször is módosításra került, legutoljára 2019-ben, Rp.I.180-10 munkaszámon.  
A módosítás alá vont területekre vonatkozó részletes előírások a területek bemutatásakor, 
a 2.2. pontban kerülnek elemzésre.  
 
Az Országos Területrendezési Terv  
Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvényt (továbbiakban: 
OTrT, vagy törvény). A 2019. március 15-étől hatályos törvény az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. helyébe lépett. A törvény alapján 
megalkotásra került és hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (a 
fejezetben a továbbiakban MvM rendelet).  
 
A település közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák: 

− települési térség ( ) 
− mezőgazdasági térség ( ) 
− vízgazdálkodási térség ( ) 
− erdőgazdálkodási térség ( ) 

 

A település közigazgatási területét és térségét érintő vonalas elemek:  
− gyorsforgalmi út (tervezett) ( ) 
− főút ( ) 
− egyéb országos törzshálózati vasúti pálya ( ) 
− országos kerékpárútvonal ( ) 
− földgázszállító vezeték ( ) 
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Országos Területrendezési Terv 

Kivonat „Az Ország Szerkezeti Terve” című tervlapból 

 
A tv. 3/1-3/5. számú mellékletei, valamint az MvM rendelet 1-6. melléklete alapján az 
országos övezetek a fejlesztési területeket az alábbiak szerint érintik: 

1. Az ökológiai hálózat  
-magterületének övezete: nem érinti 
-az ökológiai folyosó övezete: nem érinti 
-az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érinti 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érinti  
3. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érinti  
4. Erdők övezete: nem érinti 
5. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: fedi 
6. Tájképvédelmi terület övezete: fedi 
7. Világörökségi terület övezete: nem érinti 

Világörökségi várományos területek övezete által érintett települések: nem érinti 
8. Vízminőség-védelmi terület övezete: nem érinti 
9. Nagyvízi meder övezete: nem érinti 
10. VTT-tározók övezete: nem érinti 
11. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések: nem érinti 

 
Az érintettséget, vagy a kérdéses esetekben az érintettséget a következő kivonatok 
mutatják. 
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Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai folyosó övezete, az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete című tervlapból 

 
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érintheti az 1-es, 2-es, 3-as számú 
módosítás alá vont területeket. Az érintettség a következőkben bemutatott megyei 
területrendezési terv alapján állapítható meg. (Az ottani vizsgálat szerint az övezet nem 
fedi a módosítással érintett területeket.) 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete című tervlapból 
 
Az övezet nem érinti a módosítás alá vont területeket.  
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Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az Erdők övezete című tervlapból 
 

Az övezet az 5-ös számú módosítás alá vont területet érintheti. Az érintettség a 
következőkben bemutatott megyei területrendezési terv alapján állapítható meg. (Az 
ottani vizsgálat szerint az övezet nem fedi a módosítással érintett területeket.) 
 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a Jó termőhelyi adottságú szántók övezete című tervlapból 
 
Az övezet nem érinti a módosítás alá vont területeket.  
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Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az Erdőtelepítésre javasolt terület című tervlapból 
 

Az övezet a 2-es és a 3-as számú módosítás alá vont területet érintheti. Az érintettség a 
következőkben bemutatott megyei területrendezési terv alapján állapítható meg. (Az 
ottani vizsgálat szerint az övezet a Kossuth L. és a Petőfi S. utcai, 3-as számú 
módosítással érintett területek egy részét fedi.)  
 
Az MVM rendelet 3. §-a szerint: 
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési 
és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek 
sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési 
eszközeiben az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben 
foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolás esetén 
a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 
területhasználat folytatható, valamint 
b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos 
fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 
 

Az érintett területek a hatályos tervben kijelölt lakóterület-fejlesztési területek. Az 
érintettség a területek módosítását nem akadályozza. 
 



29 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT              NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a Tájképvédelmi terület övezete című tervlapból 
 

Az övezet az 5-ös számú módosítás alá vont területet érintheti. Az érintettség a megyei 
területrendezési terv alapján állapítható meg. (Az ottani vizsgálat szerint az övezet fedi a 
módosítás alá vont terület egy részét.)  
 

Az MvM rendelet 4. §-a szerint: 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 

munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi 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 hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani. 
 

Az érintettség befolyásolhatja az 5-ös számú terület rendezését.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) annak 2005. évi 
megállapítását és 2010. évi módosítását követően ez évben, felülvizsgálatot követően a 
közgyűlés elnöke az 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendeletével és a 15/2020. (V.5.) 
számú határozatával hagyta jóvá. Jelen fejezet ezen jóváhagyott terv alapján készült. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Győr-Moson-Sopron megye Térségi Szerkezeti Terv című tervlapból 
 

A megyei terv a fejlesztéssel érintett területeket települési, valamint mezőgazdasági 
térségbe sorolja. 
 

A megyei terv mellékletei alapján a megyei övezetek a fejlesztési területeket az alábbiak 
szerint érintik: 

1. Ökológiai hálózat 
-magterületének övezete: nem érinti 
-az ökológiai folyosó övezete: érinti, de nem fedi 
-az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érinti 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érinti 
jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érinti 

3. Erdők övezete: érinti, de nem fedi 
erdőtelepítésre javasolt terület övezete: fedi 

4. Tájképvédelmi terület övezete: fedi 
5. Világörökségi: nem érinti 

Világörökségi várományos terület övezete által érintett települések: nem érinti 
6. Vízminőség-védelmi terület övezete: fedi 
7. Nagyvízi meder övezete: nem érinti 
8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település: nem érinti 
9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: nem érinti 
10. Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések: nem érinti 
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11. Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete: nem érinti 
12. Natúrparkok övezete: nem érinti 
13. Natura 2000 területek övezete: nem érinti 
14. Árvízi kockázatkezelési terület övezete: nem érinti 
15. Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete: fedi 
16. Széleróziónak kitett terület övezete: nem érinti 
17. Belső periféria övezete: nem érinti 
18. Megyei innovációs központok övezete: nem érinti 
19. Sopron-Fertő-Hanság kiemelt turisztikai fejlesztési térség övezete: nem érinti 

 
Az érintettséget, vagy a kérdéses esetekben az érintettséget a következő kivonatok 
mutatják. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Ökológiai hálózat című tervlapból 
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Az ökológiai folyosó övezete és a módosítással érintett területek  

egy térképen ábrázolva 
 
Az övezetek nem fedik a módosítással érintett területeket.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete című 
tervlapból 

 
Az övezetek nem érintik a módosítás alá vont területeket. 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat az Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete című tervlapból 
 

 
Az erdők övezete és a módosítással érintett területek  

egy térképen ábrázolva 
 
Az övezet nem fedi a módosítással érintett területeket.  
 



34 
 

 

 
 
REGIOPLAN KFT              NAGYLÓZS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete és a módosítással érintett területek  

egy térképen ábrázolva 
 

Az övezet a 3-as számmal jelzett, Kossuth és Petőfi S. utcai módosítási területek egy 
részét fedi. A megyei terv nem tartalmaz külön korlátozást az adott övezetre. 
 
Az érintett területek a hatályos tervben kijelölt lakóterület-fejlesztési területek. Az 
érintettség a területek módosítását nem akadályozza. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Tájképvédelmi terület övezete övezete című tervlapból 
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Az övezet és a módosítással érintett területek egy térképen ábrázolva 

 
Az övezet az 5-ös számú módosítási terület egy részét fedi. A megyei terv nem tartalmaz 
külön korlátozást az adott övezetre. Az előzőek alapján, tekintettel az érintett 
államigazgatási szerv nyilatkozatára, az érintettség az 5-ös számú módosítási terület 
rendezését nem befolyásolja.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat az Vízminőség-védelmi terület övezete című tervlapból 
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Az övezet és a módosítással érintett területek egy térképen ábrázolva 

 
Az övezet a 3-as számú módosítási területet fedi.  
 
A tv. 2. §-a szerint: 
„vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, 
valamint a 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 Mvm rendelet 5. §-a szerint: 
„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 
illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési 
tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi 
terület övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve – nem létesíthető.” 
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Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének a Győr-Moson-
Sopron Megye Területrendezési Tervről szóló 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete 
szerint: 
9. § (1) Az övezet területén – a gazdasági és a műszaki szempontok mérlegelésével – 
gondoskodni kell a tisztított szenyvizek kivezetéséről. 
(2) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre 
szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése 
tilos. 
(3) Az övezet által érintett települések településrendezési eszközeiben rendelkezni kell a 
felszín alatti vizek, üzemelő és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében a 
potenciálisan vízszennyező építmények létesítésének korlátozására vonatkozó 
szabályokról. 
 
Az övezeti érintettség az Arany J. utcai, 3-as számú módosítási terület fejlesztésére 
hatással van.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete című tervlapból 
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Az övezet és a módosítással érintett területek egy térképen ábrázolva 

 
Az övezet az 5-ös számú módoítási terület egy részét fedi.  
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének a Győr-Moson-
Sopron Megye Területrendezési Tervről szóló 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendelete 
szerint: 
15. § (1) Az övezetet a településrendezési eszközökben a 3. § 4. pontban felsorolt térségi 
övezetek térbeli úniójával kell lehatárolni.  
(2) Az övezet területén csak a háztartási méretűnél nem nagyobb szélerőmű létesíthető. 
(3) Háztartási méretűnél nagyobb új napelemes erőmű csak épületen helyezhető el. 
 
Az érintettség nem akadályozza a tervezett módosítást.  
 
2.2. A területek bemutatása 
 
1-es számú módosítási terület 
 
A szennyvíztiszító telep területe a település belterületétől keletre található, az Arany J. 
utca folytatátásában lévő kavicsolt burkolatú úton érhető el, az építés alatt álló M85 jelű 
gyorsforgalmi út és az Ikva-patak közelében. 
 
A hatályos tervek (Msz.: Rp.I.180-9) az üzem mai területét beépítésre szánt különleges 
területbe sorolják, azon belül is hulladékgazdálkodási-szennyvíztiszító telepbe.  
 
A módosítás célja, hogy a telep bővítését a települési önkormányzat által a szomszédos,  
067/11 (hatályos terveken 067/2) hrsz.-ú ingatlanból erre a célra megvásárolt 1743 m2 
nagyságú területen lehetővé tegye. 
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A bővítéssel érintett terület beépítésre nem szánt, mezőgazdasági területbe sorolt, azon 
belül is gazdálkodási övezetbe. A telep bővíthetősége érdekében a jelzett területre is ki 
kell terjeszteni a különleges terület határát. 
 

A módosítás a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 
módosítását igényli.  
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-9, 2017.06. 

 

 
Forrás: Google Earth 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a telep mai területének déli 
része az autóút burkolatszélétől 80,0 m-en belül található. Az érintett államigazgatási 
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szerv véleménye szerint az M85 autóút burkolatszélétől emberi tartózkodásra szolgáló 
építmény 100, emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény 80, utak, parkolók 60 
méteren belül nem alakíthatók ki. A vélemény alapján az építési hely határa az érintett 
területen a következő térkép szerint határozható meg.  
 

 
Forrás: http://ekozmu.e-epites.hu, hatályos rendezési terv 

 
Az autóút burkolatszélétől 80 méterre meghúzott építési hely határa a bővítési területet 
érinti.  
 
Az érintett államigazgatási szerv nem tudott adatot szolgáltatni az Ikva-patak partélére és 
parti sávjára vonatkozóan, mely az előírások szerint 6,0 m. A fenti, légifelvétellel együtt 
látható térkép alapján az állapítható meg, hogy a patak - feltételezett - partéle és az attól 
mért 6,0 méterre kijelölt parti sáv határa a telephely kis területét érinti, de a meglévő 
kerítésen kívüli területen. Mivel a hatályos előírások szerint az oldalkert mérete 3,0 m 
(mely a parti sáv határánál nagyobb terület) , ez azt jelenti, hogy az előző feltételezés 
helyessége esetén a parti sávra vonatkozó előírások teljesülnek külön beavatkozás nélkül. 
 
Az építési törvény szerint az új beépítésre szánt terület kijelölésekor a település biológiai 
aktivitásértéke nem csökkenhet. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint, amennyiben 
új beépítésre szánt terület kijelölésekor növekmény keletkezett, az a rendezési terv teljes 
felülvizsgálatáig felhasználható. Az Msz.:Rp.I.180-10 munkaszámú terv 2019. évi 
jóváhagyott dokumentumában, annak is 31/2019. (III.26.) határozatával megállapított 
településszerkezeti tervében 3,5 ha nagyságú lakóterület kijelölése mellett 4,9 ha 
nagyságú lakóterület megszüntetésére került sor mezőgazdasági terület érintettsége 
mellett. Az itt keletkezett növekmény jelen módosításkor felhasználható.  
 
A 2018. évi CXXXIX. törvény szerint új beépítésre szánt terület kijelölésével 
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 
50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 
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gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
A jogszabályi előírás szerint 87 m2 nagyságú zöldterület, vagy véderdő kijelölése 
szükséges. Javasolt a területet, (zöldterületet) a bővítési terület déli területrészén 
biztosítani, mely az autóút burkolatszélének 80 méteres távolságán belül esik és úttal is 
feltárt. 
 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A szennyvíztisztító telep területe  Forrás: Regioplan Kft. 

 
2-es számú módosítási terület 
 
A gazdasági területek az Arany J. utca déli irányú folytatásában helyezkednek el.  
A hatályos terv szerint az alakítható telek legkisebb szélességének 50, mélységének 100 
méteresnek, telekterületének pedig 5000 m2-nek kell lennie.  
A változtatással érintett terület nagy részére vonatkozóan a telekformáció megfelel ennek 
az előírásnak, ugyanakkor több olyan telek is van, melyek szélessége 30, vagy mélysége 
50 méter körüli, területe pedig az 5000 m2-t nem éri el. A legkisebb, be nem épített telek 
területe 1100 m2. A hatályos helyi építési szabályzat szerint a kialakult telek beépíthető.  
 
A módosítás célja az, hogy az ipari, gazdasági területen a hatályos tervben előírtnál 
kisebb telkek is alakíthatók legyenek. Javasolt, hogy a minimális szélességi és mélységi 
méret ne kerüljön meghatározásra, a már kialakult telkek beépíthetőségére továbbra is 
lehetőség legyen. 
 
Az önkormányzat az érintettet gazdasági szereplőkkel egyeztetve az alakítható legkisebb 
telekterület 2000 m2-ben történő meghatározását kérte a véleményezési dokumentáció 
kidolgozása során.  
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Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-10, 2019.04. 
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A gazdasági terület bejárata   Forrás: Regioplan Kft. 

 
Az övezetre vonatkozóan a hatályos terv még lehetővé teszi a személyzet számára önálló 
épületben lakás építését, de ezt a vonatkozó, magasabb rendű jogszabály (OTÉK) már 
nem engedi meg. Lakás csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül helyezhető el.  
 
3-as számú módosítási terület 
 
1. Kossuth L. utcai fejlesztés 
 
A hatályos tervek a meglévő beépítések folytatásában kis mértékű lakóterület-fejlesztés 
lehetőségét biztosították a Kossuth L. utcában, annak is északi részén. 
 
A Kossuth L. utcában a kialakult telekmélység 90 métert meghaladó, ezt írta elő a 
hatályos terv is, mint alakítható legkisebb telekmélység. 5 új telket lehetne a területen 
alakítani, egyenként 20 méteres szélességgel. Ez úgy lenne lehetséges, hogy a 337 hrsz.-ú 
telekből egy 5 méter széles sávot még ezen telkekhez kellene csatolni. Ez az azonban ma 
az érintett telek tulajdonosának elképzelésivel ellentétes, az övezeti határvonal pedig 
kötelező szabályozási elemként nem mozdítható, csak a rendezési terv módosításával.  
 
A hatályos tervek egyszerre szerepeltetik az építménymagasság, valamint a 
párkánymagasság fogalmát. A megváltozott szabályozási környezetben (OTÉK) a 
megengedett beépítési magasságot egységesen kell meghatározni az épületmagasság, a 
homlokzatmagasság, vagy a párkánymagasság alkalmazásával.  
Mivel a hatályos terv a párkánymagasságot az újonnan beépítésre szánt lakóterület-
fejlesztési területek kivételével nem alkalmazta, javasolt az épületmagasság kifejezés 
egységes használata. 
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Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-10, 2019.04. 

 

 
A hatályos terven lakóterület-fejlesztésre kijelölt terület, a Kossuth L. utcától 

északkeletre  Forrás: Regioplan Kft. 
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A 337 hrsz.-ú telek a Kossuth L. utcáról  Forrás: Regioplan Kft. 

 
A 337 hrsz.-ú teleknél az övezeti határ módosítására is szükség van annak érdekében, 
hogy az ne metssze át a telket, ne kelljen abból területet kihasítani.  
 
2. Arany J. utcai fejlesztés 
 
Az Arany János utcában a a hatályos terv az alakítható telek méreteire a 20/80/1600 
paraméterű előírást tartalmazza. A fejlesztés napjainkig nem valósult meg. Az 
önkormányzat jelzése szerint ekkora telekterületre az újonnan telket vásárlóknak nincs 
szükségük. 
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Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-10, 2019.04. 

 
A hatályos terv szerint a terület-felhasználási módok határvonala (a mai használat szerint 
övezeti határvonal) kötelező szabályozási elem, melynek módosításához a rendezési terv 
módosítása szükséges.  
 

 
A hatályos terven lakóterület-fejlesztésre kijelölt terület, az Arany J. utcától délre 

Forrás: Regioplan Kft. 
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A területet északkeleti irányból vízműterület határolja, melyen az államigazgatási 
szervek adatszolgáltatása szerint rétegvízkutak és figyelő kutak találhatók. A vízbázis 
belső védőterületének határa túlnyúlik a lejegyzett, 0191/3 hrsz.-ú földrészlet 
telekhatárán északi és keleti irányban, minimálisan pedig érinti a lakóterület-fejlesztési 
területet. A tervezett lakótelek határát úgy kell megállapítani, hogy azt ne fedje a belső 
védőövezet határa. 
 
Szükséges pontosítani a közműterület határát, mivel a szabályozási és a szerkezeti terv 
egymástól eltérően jelöli azt.  
 
A hidrogeológiai „B” védőterület határa az adatszolgáltatás szerint érinti a Rákóczi F. és 
az Arany J. utcáktól délre, valamint a Zrínyi utcától keletre eső telkek területét. A 
vonatkozó előírások szerint lakóépület csatornázással elhelyezhető a területen, így a már 
fejlesztésre kijelölt terület beépítése ezzel a feltétellel nem tiltott.  
 
A módosítás célja, hogy az előírtnál kisebb területű telek kialakítására legyen lehetőség. 
Ez úgy biztosítható, amennyiben az előírt telekmélység is csökkentésre kerül.  
 
Az Arany J. utcában a telekmélység csökkentésére is igény van, a mélységet természetes 
tényezők nem befolyásolják.  
 
3. A Petőfi S. utcai telekvégek folytatásában, az utca fölé magasodó terület 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-10, 2019.04. 
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Forrás: http://ekozmu.e-epites.hu 

 

A módosítással érintett területen a hatályos terv szintén nagyméretű telkek kialakításának 
lehetőségét tartalmazza. A tervezett közterület határ és az övezeti határ között 60-65 
méteres a távolság. Figyelemmel a Petőfi S. utcai 17 méter körüli telekszélességre, 
valamint a fejlesztési terület déli részére előírt minimálisan 14 méter széles alakítható 
telkekre – javasolt, hogy az előírt 20 méternél kisebb szélességű telkek is alakíthatók 
legyenek.  
 
A módosítással elsődlegesen érintett területtől délre, eltérés mutatkozik a rendelet és 
mellékletének alkalmazott övezeti jelében a beépítési módra vonatkozóan (O/SZ). Jelen 
módosítás során a mellékleten is az O, mint oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása 
szükséges.  
 
Mindhárom, módosítással érintett területre vonatkozóan a települési önkormányzat az 
alakítható telekterület 800 m2-ben történő rögzítését kérte. Igazodva a hatályos tervi 
elhatározásokhoz és a kialakult telekszélességekhez, az alakítható telek szélessége 14,0 
m-ben rögzíthető. További kérés szerint a mélység nem kerül kötelezően előírásra, de a 
fejlesztési területek úgy kerülnek kijelölésre, hogy a telkek mélysége egységesen 60 
méter legyen, melytől el lehet térni.  
 

4-es számú módosítási terület 
 

A hatályos terv az önkormányzat tulajdonában lévő épület (funkciói: posta, könyvtár, 
önkormányzati bérlakás) mögött kialakított kétállásos tűzoltószertár épületét falusias 
lakóterületbe sorolta.  
A terv a területet a falusais területen belül intézményterületbe sorolta úgy, hogy a 
beépíthetőséget 50%-ban, az övezetben a telkeket pedig a kialakult állapot szerint 
rögzítette, mely nem teszi lehetővé a telkek megosztását. Az 50%-os beépíthetőséget a 
magasabb rendű jogszabályok a falusias lakóterületen nem teszik lehetővé, így az előírás, 
vagy az övezeti besorolás módosítása szükséges.  
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A mintegy 1800 m2 nagyságú teken az előkert 0, az oldalkert 3,0 m, a hátsókert pedig 8,0 
m. A beépítettség a tűzoltószertár 80, a többi épület 380 m2-es számított területe alapján 
mintegy 26%. Megosztás esetén, tekintettel a falusi lakóterületre alkalmazható 
maximálisan 30%-os beépíthetőségre, a tűzoltószertár számára legalább 280, a többi 
épület számára pedig legalább 1300 m2 nagyságú területet szükséges biztosítani úgy, 
hogy emellett a minimálisan 40%-os zöldfelületi arány is teljesüljön. 
 
Mivel épület elbontása nem tervezett, javasolt a vegyes, intézményi területi besorolás 
alkalmazása, mely esetben a kötelezően előírt beépítettség és zöldfelületi arány is 
biztosítható. 
Az önrkományzat a véleményezési eljárás során a következő megosztási lehetőség 
biztosítását kérte: 
 

 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
A megosztással két, közel egyforma nagyságú, 900 m2 nagyságú telek jönne létre.  
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Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-10, 2019.04. 

 

 
Az önkormányzati tulajdonú épület, valamint háttérben a tűzoltószertár a Kossuth. L. 

utcáról  Forrás: Regioplan Kft. 
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Forrás: http://ekozmu.e-epites.hu 

 
A két épület megközelítése külön kapun történik. A posta és a könyvtár ügyfeleinek, 
látogatóinak forgalma és a tűzoltóautók felvonulása biztonságosan elkülönített.  
 
A módosítás célja, hogy az ebbe az övezetbe tartozó, ma 1810 m2 nagyságú, 172/2 hrsz.-
ú telek megosztható legyen annak érdekében, hogy a tűzoltószertár külön házszámmal az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető legyen.  
 
5-ös számú módosítási terület 
 
A változtatással érintett, legelő művelési ágú 0151/2 hrsz.-ú terület a település 
belterületétől keletre, a Röjtökmuzsajra vezető 8612 jelű országos mellékút mentén 
található, közel az M85 jelű autóúthoz, annak burkolatszélétől mintegy 190 méterre. 
 
A területen állattartás folyik és az ehhez kapcsoló építmények helyezkednek el rajta. 
 
2017-ben, az M85 jelű autóút településrendezési tervbe történő illesztésekor a vizsgált 
terület természetközeli besorolást kapott. A területen azonban a vonatkozó előírások 
szerint épület nem helyezhető el.  
 
A területrendezési tervek alapján a terület északi részét fedi a tájképvédelmi terület 
övezete. Az érintettség azon a területen áll fenn, ahol az építmények kialakításra kerültek 
és az állattartás történik. Az övezet határa nem igazodik a telekhatárokhoz, természeti 
elemek határához, így a meglévő erdőterület határához.  
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A vizsgálattal érintett terület   Regioplan Kft. 

 

 
Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti tervből, Msz.: Rp.I.180-9, 2017.06. 

 
A módosítás célja, hogy a terület mezőgazdasági területbe kerüljön visszasorolásra, azon 
belül is gazdálkodási övezetbe, ezáltal lehetőség adódjon a további, állattartáshoz 
kapcsolódó építmények elhelyezésére. 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság véleménye alapján a terület egy részének 
mezőgazdasági területbe sorolása lehetséges, a fennmaradó területet természetközeli 
területben kell tartani. A megosztás javasoltan a 0151/1 hrsz.-ú telek déli határának közel 
egyenes vonalú meghosszabbításában halad.  
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2.3. Az épített környezet vizsgálata 
 
Területfelhasználás 
A módosítással érintett, építéshez kötödő területek – kivéve az 1-es és 5-ös számú 
területet – beépítésre már korábban kijelölt területet érintenek, vagy azok kiterjesztését 
jelentik a szennyvíztisztító telep esetében.  
Az 1-es számú módosítás során a szennyvíztisztító-telep kis mértékű bővítése a cél. Az 
5-ös számú módosítás során a meglévő telekhasználat megerősítése és a korábbi terület-
felhasználás részbeni visszaállítása a cél.  
A jelen változtatások illeszthetők a hatályos tervi elhatározásokhoz, valamint a 
területrendezési tervek követelményeihez.  
 
Örökségi értékek 
A változtatással érintett területek az 1-es számú terület déli, valamint a 2-es számú 
gazdasági területek északi, északkeleti területeinek, továbbá a 4-es számú tűzoltószertár 
területén érinenek régészeti lelőhelyet az államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerint. 
Az érintettségek ismertek, azt a hatályos terv is tartalmazza, igaz, pontosításukra szükség 
volt.  
A gazdasági egység beépítetlen területeit a lelőhely nem érinti. A tűzoltószertár területe 
esetében a régészeti lelőhely feltüntetése az új adatszolgáltatás szerint pontosításra kerül, 
továbbá a település teljes igazgatási területére vonatkozóan az új adatszolgáltatás szerinti 
lelőhelyek kerülnek feltüntetésre.  
Az M85 jelű út 2015-2016. évi tervezése kapcsán végzett régészeti vizsgálat számos 
lelőhelyet állapított meg. Ezek közül a 86045 nyilvántartási számú érinti a 
szennyvíztisztító telep és bővítési területét. A tanulmány szerint a lelőhelyen helyben 
megőrzendő régészeti emlék előkerülésére nem lehet számítani.  
A régészeti lelőhely közelsége, valamint érintettség miatt az érintett területeken a 
vonatkozó, a kulturális örökség védelméről szóló jogszabály figyelembevételével kell 
eljárni.  
 
2.4. Környezet- és természetvédelem, tájrendezés 
 
A változtatással érintett területek rendezése nem igényli a meglévő környezet- és 
tájvédelmi előírások módosítását. A változtatással érintett területeket védett és védelemre 
tervezett területek nem érintik. Az 5-ös számú módosítási terület északi része 
tájképvédelmi övezetbe sorolt. A beépítésre nem szánt területeken elhelyezendő épületek 
tájba és környezetbe illesztésének követelményét a település arculati kézikönyve rögzíti. 
Az érintettség nem akadályozza jelen módosítást.  
A 3-as számú módosítási terület esetében a vízbázisra vonatkozó előírásokat be kell 
tartani.  
 
A biológiai aktivitásérték szinten tartását biztosítani kell, mivel az 1-es számú módosítás 
esetén új beépítésre szánt terület kijelölése történik.  
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2.5. Közlekedés és közműellátás 
 
A változtatással érintett területek rendezése nem igényli a meglévő közlekedés- és 
közműhálózat módosítását, mivel a területek megfelelő közúti megközelítése biztosított. 
A 3-as számú módosítási területen, a Kossuth L. utca esetében, mivel a megelőző 
módosítás során az út déli oldalán jelölt lakóterület-fejlesztés megszűnt, nem szükséges 
az akkor meghatározott, 19,0 m-re történő közterület-bővítés. A 16,0 m-re történő 
bővítést elegendő az északi oldalon biztosítani, mely közel megegyezik a hatályos 
tervben elhatározottal, annál kis mértékben kisebb igénybevételt jelent.  
 
3. Helyzetelemző- és értékelő munkarész 
 
3.1. Vizsgálati megállapítások összegzése, fejlesztést befolyásoló hatása 
 
A módosítás területrendezési tervek elhatározásaival és településfejlesztési célokkal nem 
ellentétes. A módosításnak földrajzi, természeti, örökségvédelmi, közlekedési, 
közműellátási szempontból akadálya nincs. A vízbázis védelmét biztosítani kell. A 
biológiai aktivitásérték szinten tartását biztosítani kell.  
 
4. Változtatások bemutatása 
 
4.1. A településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 

módosítása 
 
A módosítások közül az 1-es, 3-as, 4-es és 5-ös számú igényli a településszerkezeti terv 
módosítását is: 
Az 1-es számú területen a telep számára szükséges bővítési terület is különleges 
hulladékgazdálkodási terület besorolást kap. A vonatkozó, 2018. évi CXXXXI. törvény 
előírásainak való megfelelés a terület bővítményének déli részén 90 m2 (0,1743*0,05) 
nagyságú zöldterület kijelölésével biztosítható. 
 
A 3-as számú területek közül a Kossuth és Arany J. utcában a tervezett lakótelkek 
mélysége csökken. A vízműkutak közműterületbe sorolt területe a lejegyzett telkének 
határára kerül korrigálásra. 
 
A 4-es számú módosítási területen, a Kossuth L. utca 172/2 hrsz.-ú telek területe vegyes, 
intézményi területi besorolást kap. Ezzel a terület meglévő beépítettsége - mely a falusias 
lakóterületen alkalmazható legnagyobb beépítettséget meghaladja – megtartható, kis 
mértékben növelhető.  
 
Az 5-ös számú módosítási terület épületek és legeltetés céljára már igénybe vett területe 
mezőgazdasági területbe kerül visszasorolásra, a fennmaradó területek természetközeli 
területben maradnak. 
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása mindegyik terület esetében 
igényelt a következők szerint: 
Az 1-es számú módosítási területen a bővítési terület is különleges hulladékgazdálkodási 
-szennyvíztisztító telep besorolást kap, kivéve annak déli részét, mely zöldterület, közkert 
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lesz. Az építési hely határára vonatkozó előírások kiegészítésre kerülnek annak 
érdekében, hogy teljesüljön az államigazgatási szerv által előírt követelmény, vagyis az 
M85 jelű autóút burkolatszélétől mért meghatározott távolságon belüli építmények 
elhelyezésének korlátozása.  
 
A 2-es számú módosítási területen a gazdasági területekre vonatkozóan az alakítható 
legkisebb telek területe 2000 m2-ben kerül meghatározásra.  
 
A 3-as számú módosítási területre vonatkozóan az alakítható telek méretei közül a 
szélesség és a terület kerül előírásra, egységesen 14 m-ként, valamint 800 m2-ként. A 
telekmélység 60,0 méteresként kerül kijelölésre azzal, hogy ettől legfeljebb 5,0 
mértékben el lehet térni. 
A Kossuth L. utcai területen az övezeti határvonal pontosításra kerül úgy, hogy az a 337 
hrsz.-ú telek meglévő telekhatárára illeszkedve kerül kijelölésre.  
Az Arany J. utcai telkek esetében a vízbázis védőterületei feltüntetésre kerülnek. Az 
alakítható telkek úgy kerülnek kijelölésre, hogy azok határa a belső védőterületet ne 
érintsék. 
A Petőfi S. utcai fejlesztések esetében a hatályos terv pontosítása is megtörténik a 
szabadon állónak jelölt építési hely oldalhatáron állóra történő módosításával.  
 
A 4-es számú terület vegyes, intézményi területi besorolást kap úgy, hogy a beépítettség 
37,5 (a lakóterületre előírt 30%-ot 25%-ban meghaladó mértékben), a zöldfelület 35%-
ban kerül előírásra. A jelenlegi használati megosztás szerinti telekalakítás esetén az előírt 
feltételek teljesülnek, a tűzoltószertár önálló területet kaphat.  
 
Az 5-ös számú módosítással érintett területen a szabályozás követi a településszerkezeti 
terv változását, külön előírások megalkotására nincs szükség.  
 
4.2. Területi mérleg 
 
A változtások következtében a falusias lakóterület területe 0,18 ha-ral, a mezőgazdasági 
terület kiterjedése 0.17 ha-ral fog csökkenni. 
Új elemként megjelenik a vegyes, intézményi terület, melynek területe 0,18 ha lesz. A 
különleges, hulladékgazdálkodási terület kiterjedése 0,16 ha-ral, a zöldterületé 0,009 ha-
ral növekszik. 
 
4.3. Biológiai aktivitásérték változása 
 

Területfelhasználás 
2021. évi módosítás 

Változás 
előtti 
terület 

Változás 
utáni 

terület 

Változás 
előtti 
érték 

Változás 
utáni érték 

Összesen 

Mezőgazdasági 
terület 

0,17 ha 0 0,64 0 -0,64 

Különleges terület 0 ha 0,165 ha 0 0,0165 +0,0165 
Zöldterület 0 ha 0,009 ha 0 0,054 +0,054 
Összesen 0,17 ha 0,17 ha   -0,574 
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Területfelhasználás 
2019. évi módosítás 

Változás 
előtti 
terület 

Változás 
utáni 

terület 

Változás 
előtti 
érték 

Változás 
utáni érték 

Összesen 

Mezőgazdasági 
terület 

3,5 ha 4,9 ha 12,95 18,13 
 

+5,18 

Falusias lakóterület 4,9 ha 3,5 ha 11,76 8,4 -3,36 
Összesen 0,17 ha 0,17 ha   +1,82 

 
2021. évi módosítás     -0,574 
2019. évi módosítás     +1,82 

Összesen     +1,246 
 
A megelőző, 2019. évi terv módosításkor keletkező többlet (mely még nem került azóta 
felhasználásra) jelen tervben való felhasználásával az aktivitásérték szinten tartása 
biztosítható.  
 
Az …. önkormányzati határozattal elfogadott módosítást követően felhasználható 
biológiai aktivitásérték növekmény 1,246. 
 
5. A módosítás hatásai 
 
5.1. Örökségvédelem 
 
A módosítások ismert régészeti lelőhelyek területét érintik a megelőző fejezetek szerint.  
Az érintett államigazgatási szerv véleménye szerint a tűzoltószertár területét érintő 
telekalakítás nem befolyásolja a régészeti lelőhelyet.  
A gazdasági terület esetében az alakítható telek területének csökkentése szintén nem 
befolyásolja a területet csak kis mértékben érintő régészeti lelőhelyet.  
A szennyvíztisztító telep esetében az M85 jelű út építése kapcsán 2015-ben terepbejárás 
történt, mely alapján a lelőhely kiterjedése pontosításra került. Az akkori vizsgálatok 
szerint a lelőhelyen helyben megőrzendő régészeti emlék előkerülésére nem lehet 
számítani.  
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeknek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett 
részén megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes 
felületű feltárást) kell végezni a vonatkozó jogszabály előírásai szerint.  
 
5.2. Környezet- és természetvédelem, tájrendezés 
 
A módosítások védett értéket nem veszélyeztetnek. A szennyvíztisztító telep bővítése 
esetében az Ikva-patak, az Arany János utcai fejlesztés esetében a vízbázis védelmét 
biztosítani kell. A beépítésre nem szánt területeken elhelyezendő épületek tájba és 
környezetbe illesztésének követelményét a település arculati kézikönyve rögzíti. 
 
A jogszabályi előírások szerint új beépítésre szánt terület kijelölésekor a település 
közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. A bemutatott 
vizsgálatok alapján az előírás teljesül, további növekmény lesz felhasználható.  
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A szennyvíztisztító telep területének egy részén kijelölt zöldterület az Ikva-patak 
védelmét elősegíti. 
 
5.3. Közlekedés és közműellátás 
 
A módosítás a település közlekedés- és közműhálózatát nem érinti, azokat nem 
befolyásolja. 
 
6. Mellékletek 
 
1. melléklet: A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi 
követelményei 
 
Nagylózs község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A.§, valamint 5. §, 9.§ és 
11.§-ában előírtaknak megfelelően a tartalmi elemek tekintetében az alábbi javaslatot 
teszem: 
 
A módosítás összefoglalása: 
A módosítás célja, hogy  

1. a szennyvíztisztító telep bővítését a települési önkormányzat által a szomszédos, 
067/11 (hatályos terveken 067/2) hrsz.-ú ingatlanból erre a célra megvásárolt 1743 
m2 nagyságú területen lehetővé tegye. 

2. a Kossuth L. utca menti ipari gazdasági területeken az előírtnál kiebb telkek is 
alakíthatók és beépíthetők legyenek 

3. a Kossuth L., Arany J. utcai, valamint a Petőfi S. utcai telekvégek mentén kijelölt 
falusias lakóövezetekben, ahol az alakítható legkisebb telekterület 1600, vagy 1800 
m2-ben rögzített, kisebb telkek is legyenek alakíthatók azok értékesíthetősége és 
beépítésük mielőbbi megvalósítása érdekében 

4. a Kossuth L. utcai falusias lakóterület, intézményi területbe sorolt 172/2 hrsz.-ú telek 
megosztható legyen annak érdekében, hogy a tűzoltószertár külön házszámmal az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető legyen.  

5. a külterületen lévő, 0151/2 hrsz.-ú földrészlet mezőgazdasági területbe kerüljön 
visszasorolásra, azon belül is gazdálkodási övezetbe, ezáltal lehetőség adódjon ott a 
további, állattartáshoz kapcsolódó építmények elhelyezésére. 
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A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei 
 

 Munkarész 
Elkészítendő, vagy 

elhagyható-e a tartalmi 
elem? 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. 
Településhálózati összefüggések, a település 
helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.2. 
A területfejlesztési dokumentumokkal való 
összefüggések vizsgálata  Elkészítendő. 

1.3. 
A területrendezési tervekkel való összefüggések 
vizsgálata 

Elkészítendő. 

1.4. 

A szomszédos települések hatályos 
településszerkezeti terveinek – az adott település 
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó 
megállapításai 

Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása Elkészítendő. 

1.6. 
A település településrendezési tervi előzményeinek 
vizsgálata 

Elkészítendő. 

1.7. A település társadalma 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.9. A település gazdasága 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.10. 
Az önkormányzat gazdálkodása, a 
településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.11. 
Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város 
települési szolgáltatások 

Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata Elkészítendő. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata Elkészítendő. 
1.15. Közlekedés Elkészítendő. 
1.16. Közművesítés Elkészítendő. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.18. 
Katasztrófavédelem (területfelhasználást, 
beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
Elhagyható, a tervezett 
módosítás nem érinti. 

1.20. Városi klíma 
Elhagyható, a település nem 
érintett ezen kérdésben. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. 
A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 
összevetése 

Elkészítendő. 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. 
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, 
szintézis 

Elkészítendő. 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 
Elhagyható, a település nem 
érintett ezen kérdésben. 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
Elhagyható, a település nem 
érintett ezen kérdésben. 

 
A elhagyott tartalmi elemek indoklása: 
 
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt tartalmi elemek közül a 
módosítás jellegéből adódóan nem érinti a településhálózati összefüggéseket, a település 
társadalmi-, humán- és gazdasági rendszerét, az önkormányzat gazdálkodását, a 
zöldfelületi rendszert, nem vet fel környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kérdéseket, nem 
érint ásványi nyersanyag lelőhelyet. A település méretéből és községi státuszából 
adódóan elhagyható az okos város települési szolgáltatások, valamint a városi klíma 
elemzésének bemutatása. A településen nincs szegregált településrész, így annak 
lehatárolása, esélyegyenlőség biztosítása vizsgálatok elvégzése nem indokolt. 
 
Az alátámasztó javaslat tartalmi követelményei 
 

 Munkarész 
Elkészítendő, vagy 

elhagyható-e a 
tartalmi elem? 

3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
Elhagyható, a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK Elkészítendő. 
10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
Elkészítendő. 

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK  
15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK  
16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata Elhagyható, a 

módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok Elhagyható, a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok Elkészítendő. 
19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása Elkészítendő. 
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20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE Elhagyható, a 

módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK Elhagyható, a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK Elhagyható. a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK Elhagyható, a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Elkészítendő. 

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Elkészítendő. 
40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV Elhagyható, a 

módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Elhagyható, a 
módosítás a javaslati 
pontot nem érinti. 

 
A elhagyott tartalmi elemek indoklása: 
 
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt tartalmi elemek közül a 
környezetalakítás terve, a szakági javaslatok közül a tájrendezési javaslat elkészítése – az 
aktivitásérték és a tájképvédelem vizsgálatának kivételével -, továbbá a zöldfelületi 
rendszer fejlesztése, a közlekedési és közművesítési javaslatok bemutatása, valamint 
beépítési terv elkészítése elhagyható, mivel a módosítás ezen területeket nem érinti. 
Környezeti hatásokat nem érint a módosítás, környezeti értékelésre nem kötelezett. 
 
Győr, 2021. március 8. 

 
önkormányzati főépítész 

 


