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1. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
A településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítését megelőzően részletes megalapozó vizsgálatok készültek 2016-ban. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban
települési kódex) 9.§ (5) bekezdése értelmében a településfejlesztési koncepcióhoz, a települési kódex 1. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint készült megalapozó vizsgálat a településszerkezeti tervhez
és a felülvizsgált HÉSZ-hez is felhasználható. – Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepciót közvetlenül követi, így a megalapozó vizsgálat aktualizálása nem válik szükségessé.
Jelen alátámasztó munkarészek a megalapozó vizsgálatok figyelembe vételével készültek, bizonyos elemzéseket, megállapításokat részletesen a külön kötetben dokumentált megalapozó vizsgálatok tartalmaznak.
A települési kódex 11.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a településszerkezeti tervhez készített alátámasztó javaslat a helyi építési szabályzat alátámasztó javaslata is egyben. A megalapozó vizsgálatra és alátámasztó javaslatra vonatkozó tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők,
egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település
településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az alátámasztó javaslat
a tartalmi követelmények és a fentiek figyelembevétele szerint készült.
A településszerkezeti terv határozza meg Sopronkövesd térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit
és a megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően rögzíti az egyes területrészek
terület-felhasználási módját, a település működéséhez szükséges és a település szerkezetét alakító infrastruktúra
elemek térbeli kialakítását és elrendezését, rajzi és szöveges formában. A tervezés szempontjai között szerepel
az országos és térségi érdek, a szomszédos települések rendezési terveinek Sopronkövesdre kiható elemeinek
figyelembe vétele, a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartásának biztosítása. A települési
kódex 4. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerinti településszerkezeti tervet, annak leírását
és egyéb mellékleteit a határozattal jóváhagyandó munkarész tartalmazza. Jelen alátámasztó munkarész az
egyes területek terület-felhasználásának, a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezésének és a védőterületek,
korlátozások helykijelölésének indoklását, hatásainak elemzését és szakági javaslatokat tartalmazza.
A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja a táj-, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozások, továbbá az
egyes területek felhasználása, az azokon való építés rendje és intenzitása mértékét, vagyis a helyi építési követelményeket, az építési jogokat, kötelezettségeket. A helyi építési szabályzatról alkotott rendelet mellékletét képezi külön a jellemzően és meghatározóan beépítésre nem szánt külterületi földrészleteket lefedő és a jellemzően beépítésre szánt telkeket lefedő (a központi belterület, volt majorságok területei) szabályozási terv. A helyi
építési szabályzat a települési kódex 5. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján készült. Az
alátámasztó javaslat tartalmazza az egyes építési övezetek, az övezetek tagolásának, illetve az egyes szabályozási elemek kijelölésének indoklását.
1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Sopronkövesd a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, Soproni járás délnyugati részén,
Sopron illetve Nagycenk közelében helyezkedik el. Területe 2677,65 ha, a GYMSMTrT szerint 2677,06ha, a
népsűrűsége 47 fő/km2. (Belterület: 119 ha, a hagyományosan vidéki települési térség 181,93ha, külterület: 2518
ha, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térség 2495,13, népesség: 1249 fő, lakások száma: 478.)
A település közvetlenül határos Pereszteg, Nagylózs, Röjtökmuzsaj, Völcsej, Sopronhorpács, Újkér, Pusztacsalád, Lövő és az országhatár túloldalán Nikitsch (Füles) községekkel. A település közelsége Sopronhoz, előnyös
lehet a falu számára, mind a kitelepülés szempontjából mind pedig, a helyben rendelkezésre nem álló szolgáltaT TÉR-T-REND KFT.
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tások kielégítése szempontjából. Megközelíthetőség szempontjából előnyt jelent, hogy a 84-es főút, mely átszeli
a községet, kapcsolatot teremtve északi irányban a térség központjával, Sopronnal, a déli irányban pedig a Balatonnal. A Soprontól 20 km-re fekvő község Győr-Moson-Sopron megye egyik meghatározó gazdasági közlekedési tengelye, a 84- es út mentén található. A tervezett M9-es gyorsforgalmi út nyomvonala a hatályos OTrT
szerint javasolt nyomvonalon szintén a község közigazgatási területén, a belterülettől nyugatra halad. A településnek közvetlen közúti kapcsolata van Nagycenkkel, Nagylózzsal és Lövő községgel. A község a 15. számú
Sopron-Szombathely egy-vágányú vasútvonal mentén fekszik, rendelkezik vasúti megállóhellyel, és a közigazgatási terület keleti és nyugati erdőtömbjein halad át a 9 A jelű nemzetközi szintű országos kerékpárútvonal az
OTrT-ben rögzített tervezett nyomvonalon. A településen a 84. számú II. rendű főutat kísérő kerékpárúthoz kapcsolódóan kerékpárút építése van folyamatban a Margaréta és a Szt. László utcában, a Fülesi útig.
Természet-földrajzilag a település a Soproni-Vasi síkság részét képező, Répce-síkság nevű kistáj peremén helyezkedik el. Határa északon az Ikva-sík, keletről a Kisalföldhöz tartozó Kapuvári-sík, délkeletről a Rába-sík,
délnyugatról a Gyöngyös-sík illetve a Kőszeg-hegyalja, nyugatról a magyar-osztrák határ övezi. Domborzata a
patakvölgyben lankás, az Agghegyen és az erdővel borított részeken enyhén emelkedő dombos az Alpok aljára
jellemzően. Talajtípusa a barna erdő- és réti öntéstalaj. A külterületen jelentős erdőségek találhatóak- a belterülettől távolabbi nyugati és délkeleti területeken. A település fő vízfolyása a Kardos-ér, aminek a belterületi szakasza a Füles patak.
Az eddig tervezett és a jövőre nézve elképzelt fejlesztések a belterület kompaktabbá válását eredményezik. Ennek ellenére a települések térbeli elszórtsága megmarad, sűrűsödés összeépülés nem jön létre. A településhálózati összefüggések vonatkozásában változás nem tervezett, nem várható.

1.2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
1.2.1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, HELYI SAJÁTOSSÁGOK
A településszerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és domborzati
adottságok, valamint település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások. A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemei, különösen a 84.
számú országos főút és a vasútvonal, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják nyugati és keleti részre.
A térséget és a közigazgatási területet a 84. számú Balatonederics- Sárvár-Sopron másodrendű főút nyomvonala
északnyugat-délkeleti, illetve a 8628 j. Pinnye-Sopronkövesd összekötő út északkelet-délnyugat tengellyel osztja
fel. Sopronkövesd belterülete a 84.számú főút és a 8628. jelű összekötő út mentén jött létre, a főúti szakaszt
hosszabban érintve, kiszélesedő, elnyújtott tér jellegű légtéraránnyal. Az országos utak kereszteződésénél jött
létre a település központi része a templommal, plébániával, iskolával kántortanítói lakással, az önkormányzat
épülete helyén korábban áll kúriával. Az országos utak vonalvezetéséhez igazodva, azzal párhuzamosan és arra
merőlegesen jött létre a település belterületének utcahálózata, a kiszolgáló és lakóutcák. A külterületen jellemzően eltérő területhasználatba tartoznak a külterületi lakott helyek: Cerina-erdő vadászházai, Lajos major, Franciska
major idegenforgalmi jelleggel hasznosított telkei (az előbbi lakó-, vendégház és lovasbázis, utóbbi kutyaiskola
rehabilitációs terápiás központ, szintén szálláshelyekkel). Péter major elsősorban a gyümölcstermeléshez kapcsolódó gazdasági bázis, másodsorban a lovas turizmus fejlődő központja. A terület keleti részén jelentős erdő
területek találhatók a közigazgatási határig, ugyanakkor a nyugati külterületi részeken is üzemtervezett erdőterületek (Határ-erdő) helyezkednek el. A mezőgazdasági területek foltszerűen a középső részeken jelennek meg.
A központi belterület szerkezete alapvetően egyutcás faluszerkezetből alakult ki, a mai 84-es számú főút mentén,
nyugati irányban erről nyílnak merőlegesen és a főúttal párhuzamosan a lakóterületeket feltáró mellékutcák. A
település központja a fontosabb intézményekkel a műemléki templom, Önkormányzati Hivatallal, a postával, az
iskolával, az óvodával, a bölcsődével, a plébániával, egy tömbben a falu közepén, a 84-es út és a Nagylózsi út
csomópontjánál alakult ki. A központ funkciói helyben gazdagodnak a termelői piaccal, az egészség központtal,
T TÉR-T-REND KFT.
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az alkotóházzal és mindezeket összefogva a tervezett tanuszodával, sportcsarnokkal, és a tervezett termálkútra
elképzelt hasznosítással.
Jelenleg és a jövőben is a településszerkezetet meghatározó fontosabb elemek:
•
•
•
•

A település területét északi-dél irányban átszelő 84 számú Balatonederics- Sárvár-Sopron másodrendű
főút,
Az ezzel párhuzamosan haladó Szombathely – Sopron - Szentgotthárd (Ausztria) nyomvonalon közlekedő 15 számú országos törzshálózati vasútvonala,
A közigazgatási területen haladó északkelet-délnyugat irányú 8628 j. Pinnye-Sopronkövesd összekötőút,
A nyugati területen folyó Kardos-ér, belterületi szakaszon Füles-patak.

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett elem az OTrT szerinti M9-es tervezett gyorsforgalmi
út. A közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül észak - déli irányú vonalvezetéssel, Nagycenk térsége
(M85) – Szombathely – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd – Szatymaz – Szeged - Makó (Románia) nyomvonalon, Sopronkövesd belterületétől nyugatra.
Sopronkövesd területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő településrészek nincsenek. A történetileg szétváló
falurészek utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem különbözik, speciálisan
kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen, mivel az egyutcás szerkezet az elmúlt 70 évben alakult
tömbszerűvé.

1.2.2. BELTERÜLETI HATÁR, BELTERÜLETBE VONÁS
A hatályos építésjogi jogszabályok a belterület fogalmát nem használják, ahhoz építési jogot nem kötnek. a
szennyvízcsatorna hálózat építésének kivételével. Önkormányzati ellátási kötelezettség, ingatlan-nyilvántartási
és területszervezési szempontból a település közigazgatási területe azonban továbbra is belterületre és külterületre tagolódik. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint belterület a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó - a helyi építési szabályzatban kijelölt része.
A településrendezési eszközök szerint a belterületet beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják,
beépítésre szánt területi dominanciával. A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható, elsősorban a lakóterületi fejlesztésekkel érintett
települési részeken. A gazdasági fejlesztések beépítésre szánt területként is megvalósíthatók, nem feltétlen
szükséges a belterületbe vonásuk.
A 2006-ban elfogadott és többször módosított településszerkezeti terv jelentős méretű, tervezett lakó és gazdasági területek kijelölését tartalmazta. Ezek egy részét a településszerkezeti terv továbbra is fejlesztési területként,
egyben tervezett belterületként kezeli. Egyes területeken, ahol a fejlesztések nem valósultak meg, a település a
fejlesztések visszavonásáról döntött, átcsoportosítva azokat a jól prosperáló, fejlődő területek környezetébe.
Értelemszerűen ezek a tervezett belterületek így visszavonásra kerültek.
A belterületi kertek, mezőgazdasági céllal használt belterületi vagy belterülethez közvetlenül kapcsolódó földrészletek a lakóterületi fejlesztések tartalékait jelentik. Tulajdonosi szándékegyezés esetén, a mezőgazdasági céllal
használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti változáshoz kapcsolódó telekalakítási tervet, vagy változási vázrajzot, valamint a fejlesztéshez szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, a szükséges telekrészek leadását külön önkormányzati döntés
alapján szükséges megállapodni. Termőterület végleges más célú hasznosításához, belterületbe vonásához az
önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek meglétéhez köthető.
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A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása a szabályzatban
meghatározott mértéknek megfelelően, megvalósítható legyen.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. Külterületen, a
településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek, de a beépítésre nem szánt
területfelhasználás a jellemző a meghatározó.
1.2.3.TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE
A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és beépítésre nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati fejlesztési szándékok, a jogfolytonosságból fakadó tervezhetőség lehetővé tétele és az elkészített,
elfogadott településfejlesztési koncepció (TFK) határozta meg. Hatottak a besorolásra a jogszabályi környezet
változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban:
OTrT) és a Győr-Moson Sopron Megyei területrendezési terv (továbbiakban GYMSMTrT) követelményeiben
meghatározott, a térségi területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.
Az egyes területeket a jelenlegi és a célzott területfelhasználás, valamint az építési jelleg alapján a 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) szerint meghatározott, települési területfelhasználási egységekbe lehet sorolni a településrendezési eszközök készítése során, figyelembe véve a területrendezési tervekben
meghatározott területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. A területfelhasználási egységek építési
szempontból beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe és beépítésre nem szánt területbe sorolhatók. A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.
A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységeket a helyi építési szabályzat mellékleteként készülő szabályozási terv beépítésre szánt területeken építési övezetekre és beépítésre nem szánt területeken övezetekre tagolja. Az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó részletes előírásokat, telekalakítási és beépítési paramétereket a helyi építési szabályzat tartalmazza.

1.2.4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek
Sopronkövesd területén a meglévő lakóterületek egységesen falusias lakóterületbe tartoznak. A falusias lakóterületen a lakófunkció mellett ma is jellemző a mezőgazdasági gazdálkodáshoz kapcsolódó portahasználat, intenzív kerthasználattal és a kerthasználathoz kapcsolódó építményekkel, géptárolók mezőgazdasági gépek, állattartó épületrészek, pajták, terménytárolók sorával. A helyi építési szabályzat a falusias lakóterületek építési övezeti
rendszerét megtartja a jogszabályi elvárásokhoz igazítva:
Az Lf-O/1 jelű építési övezetbe a jellemzően kialakult, falusias karakterű és telekhasználatú területek tartoztak, azaz jellemzően a központi belterület lakótelkei. A területen szabálytalan alaprajzú, keskeny,
de igen mély telkek sora a meghatározó, oldalhatáron álló beépítéssel, a lakóház mögé épült gazdasági tároló, pajta, istálló épületekkel. Az építési övezetben meghatározott telekalakítási és építési paraméterek a kialakult állapothoz illeszkedő telekalakítási és építési lehetőséget rögzítettek. A paramétersor a jövőben is megmarad, az építési övezet jele az építési helyet meghatározó beépítési mód jelével kiegészül.
Az Lf-O/2 jelű építési övezetbe a jellemzően kialakult, falusias karakterű és telekhasználatú területek tartoznak, azaz a központi belterület lakótelkei. A területen kisebb telekosztású, keskeny, kisebb méretű
telkek sora a meghatározó, oldalhatáron álló beépítéssel, a lakóház mögé épült gazdasági épületekkel. Az építési övezetben meghatározott telekalakítási és építési paraméterek a kialakult állapothoz ilT TÉR-T-REND KFT.
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leszkedő telekalakítási és építési lehetőséget rögzítettek. A paramétersor a jövőben is megmarad, az
építési övezet jele az építési helyet meghatározó beépítési mód jelével kiegészül.
Az Lf-O/3 jelű építési övezetbe jellemzően a település hagyományos telekstruktúrájától, kialakult telekosztásától eltérő belterületi lakótelkek tartoznak. A területen szabályos telekosztású, oldalhatáron álló
beépítés jellemző. Az építési övezetben meghatározott telekalakítási és építési paraméterek a kialakult állapothoz illeszkedő telekalakítási és építési lehetőséget rögzítenek. A paramétersor a jövőben
is megmarad, az építési övezet jele az építési helyet meghatározó beépítési mód jelével kiegészül.
A lakóövezetek sora a rendelettervezetben kiegészül az elektromos alállomás határán lévő lakótelkek
építési övezetével. A telkek legalább 50 éve léteznek, szolgálati lakásként épültek be. A tulajdonosi
kör megváltozott a lakótelkeknél és a gazdasági telkeknél. A gazdasági célú átalakulás csak hosszútávon érvényesíthető, ezért jelen felülvizsgálat keretében a korábban elvett építési jogot a lakótelkek
visszakapják.
Sopronból, vagy a környező városokból való kitelepülési igények befogadására kistársasházas építési
övezettel is kiegészül a HÉSZ tervezete.
A lakóterületi fejlesztések elsődleges célterületei a még be nem épült területek. Újonnan kialakított, jelentős
számú, beépült telek található a belterület északi és nyugati részén, valamint a Széchenyi körút mentén. Egy
következő ütemben lehetőség van jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, északi belterülethez közvetlenül kapcsolódó területek igénybevételére, új utcák és új telekszerkezetek létrehozására és beépítésére elsősorban a 84. számú főút és a vasút közötti északi településrészen. A déli részek fejlesztésére csak az északi
fejlesztések befejezését követően kerülhet sor.

Vegyes területek
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Kossuth Lajos utca- Iskola utca és
Kastélypark utca által határolt tömb területét, valamint a plébánia telkét. Ez a terület elsősorban lakó és olyan
települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra. Így a lakófunkció mellett az ellátásában szerepet játszó közösségi kulturális, szakrális, nevelési, oktatási, egészségügyi igazgatási, sport és rekreációs funkciók, kereskedelmi szolgáltatói, vendéglátói funkciók is
helyet kaphatnak. Az építési szabályzat egységesen egy építési övezetbe sorolja a kialakult, beépített területet.
Az új közösségi funkciók befogadása érdekében, valamint a vegyes kereskedelmi és lakó épületek elhelyezhetősége érdekében sor kerül az építési övezetek differenciálására.
A település fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A lakosság igényeit a meglévő funkciók ki tudják elégíteni. A funkciók, a kínálat gazdagítása azonban indokolt a
településfejlesztési koncepcióban megjelölt cél pl.: a tanuszoda, termálvíz kutatás, a kisebb méretű sportcsarnok
kapcsán, valamint az északi településkapu kialakításához kapcsolódóan.

Gazdasági területek
A gazdasági területek a település beépítésre szánt területén a következők.
A településszerkezeti terv következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöl ki, elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére:
Az AUTOLIV Kft. telke és a közvetlenül hozzá kapcsolódó földrészletek kerülnek a kereskedelmi
szolgáltató építési övezetbe, mivel a területfelhasználás az egyéb gazdasági tevékenység befogadására is alkalmas. A módosítással így érintett területek belterületbe vonása részlegesen megtörtént, a
csarnokbővítés elkészült.(0216/7-10-11-28 hrsz). Az érintett területet a szabályozási terv Gksz-SZ/4
jelű építési övezetbe sorolta. Az összekötő út északi oldalán, a vasúttól keletre kijelölt és bővítésre
tervezett terület terület-felhasználási és építési övezeti besorolása nem változik.
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A Troges Air-Technik Kft. üzemi területe a belterület északi határán helyezkedik el, keletről közvetlenül határos a 84. számú másodrendű főúttal, az északnyugati belterületi határral, a belterületi határon haladó belterületet elkerülő, országhatárra vezető út megépült szakaszával. A gazdasági terület
(521/58-63 és 542 hrsz) Gksz-3 jelű övezetbe került a hatályos szabályozási terven, ennek révén a
beépíthetőség felső határa 60%-ra változott, míg az építménymagasság 7,5m-re, ez az építménymagasság lehetővé tette a földszintes csarnok jellegű épületrész és magasabb irodai épületrész öszszekapcsolását, illetve az üzem további fejlesztését. Az építési paramétereket a felülvizsgálat megtartja. Bővítési lehetőséget is ad a lakótelkek irányában, oly módon hogy biztosított maradjon a Dózsa György út folytatásaként kialakuló élhető lakókörnyezet.
A Péter major nyugati részen (0290/5 hrsz) raktárépület, a keleti gazdasági célú részen vadászház
(0290/9 hrsz), a gazdasági övezetekhez rét, legelő besorolású földrészletek, és (0290/2-4 hrsz,
0290/7-8 hrsz) lótartás számára alkalmas épületek találhatók. A mezőgazdasági tevékenység hoszszú távú fennmaradását szolgálja a Gksz jelű területhasználati besorolás. Így biztosított a 7,5m-es
épületmagasság, a beépítési mérték növelése, további bővítések lehetősége (további hűtőház, raktár, művelést szolgáló géptároló, volt vadászházhoz kapcsolódó lovarda, stb.).
A felülvizsgálat kapcsán a korábban kijelölt és működő gazdasági területekhez szervesen kapcsolódóan kerül sör további terület kijelölésekre, ugyan akkor a déli települési kapunál, a főút nyugati oldalán a kijelölés lekerül a tervről.
A déli települési kapunál funkciókorlátozással vehető igénybe a korábban is kijelölt Gksz terület. A
korlátozás az egyéb gazdasági termelő összeszerelő, raktározási tevékenységre vonatkozik.
A Liliom és Hársfa utcától északra kizárólag kereskedelmi céllal új Gksz terület ékelődik a lakótelkek
közé.
1.2.5. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterületek
A Sopronkövesd közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba, közúti közlekedési terület kerülnek
az országos közúthálózat elemei, valamint a helyi gyűjtőutak. A helyi kiszolgáló, feltáró utak (lakóutak, mezőgazdasági utak) az általuk feltárt területfelhasználási egység részei a területi mérleg számításánál. A tervezett M9
gyorsforgalmi út esetében a településszerkezeti terv a nyomvonalat és védőtávolságot jelképesen tengelyvonallal
jelöli, területfelhasználásilag nem különbözteti meg az érintett területet. Az igénybevett terület kiszabályozása a
pontos nyomvonal ismeretén, a kisajátítási terv alapján történhet. A kerékpárút hálózat elemei nem külön területfelhasználásként, hanem szerkezetalakító közlekedési elemként kerülnek a tervre, az erdőterületet érintően. A
84. számú főút mentén és a Margaréta utca - Szt László utca nyomvonalán, a közlekedési területen, önálló kerékpárútként kerül a nyomvonal a tervekre.
Településszerkezetet meghatározó utak az országos közutak, a település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út,
vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó közlekedési terület. A közlekedési területeken megjelenő forgalomnagyság nem teszi szükségessé és nem teszi indokolttá a földhivatali nyilvántartás szerinti közterületi szélességek jelentős növelését.
A közigazgatási területet észak–déli irányban átszelő Sopron - Szombathely - Szentgotthárd 15. számú törzshálózati vasútvonal telkének területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül feltüntetésre.

Zöldterületek
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A település zöldterületeinek része a Kardos-ér (Füles-patak) északi partján, a belterületi (94 hrsz-on) létesített tó és kör-
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nyezete. A részben díszkertként kialakított zöldterület-egyben vizes élőhely is-melynek területe és környezete jó
adottságú, fejleszthető közkert.
Közkert besorolásba került a 41/6 hrsz telek, mely jelenleg még a fatelep része, központi helyzete miatt a terület
más célú hasznosítása, közkert kialakítása továbbra is cél.
Jelentős zöldfelületek közlekedési területen belül a Kossuth Lajos utca mentén, a széles közterületen alakulnak
ki. Továbbá még fontos zöldfelületi elem a 2012-ben kialakított templomkert és az Alkotóház kertje, mely a település közössége számára nyitott, használható.
2016-ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Liliom utca mentén kialakított övárok körül futó- és edzőpálya
kialakítására és a Kotecsi parkerdő közhasználati megújítására.
A zöldterületek mennyiségi fejlesztésére a településszerkezeti terv nem tesz javaslatot, minőségi fejlesztésükre,
tervezett dúsabb növényzettel és többrétű használatot biztosító funkciókkal, lenne lehetőség. A falu zöldfelületi
fejlesztései nyomán a telepített fák, növények száma növekszik, ám szükséges lenne egy, a település egészére
készített átfogó zöldfelületi koncepció alapján kidolgozni a cselekvési tervet, ütemezést és egységes arculatot
alakítani ki.

Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az üzemtervezett erdőkre és azok elsődleges rendeltetés szerinti
besorolására kapott adatszolgáltatás alapján kerül sor. A település erdőterületei településszerkezeti terv szintjén
is szétválasztottan jelennek meg, a gazdasági célú és a védelmi célú erdőterületek külön területfelhasználásba kerülnek.
A település keleti és nyugati határában terülnek el azok az egybefüggő erdőterületek, amelyek a területhasználat közel 44%-át adják. A határmentén a Horpácsi erdő keleti részén, míg keleten a Felső-erdő, Gyár-erdő és
Cerina–erdők találhatóak. A nagyobb erdőrészeken kívül kisebb véderdősávokat- a Kardos-ér mentén- tart nyilván az erdészet, illetve a Franciska major fölött északra került kijelölésre véderdőrészlet.

Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek.
A település közigazgatási területének jelentős- több mint 1/3- részét mezőgazdasági területek teszik ki. Az elsősorban szántóföldi mezőgazdasági területek általános használatuk szerint, az OTÉK szerinti úgynevezett általános mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. A területhasználat szintjén sor kerül a szántó, rét legelő
gyep területek megkülönböztetésére, a terület-felhasználási besorolás differenciálódik. A mezőgazdasági területek egy részén lehetőség van szélerőmű-park létesítésére.
A helyi építési szabályzat a mezőgazdasági területeket távlati hasznosításuk szempontjából tagolja övezetekre:
•

Az Má-á jelű övezet általános mezőgazdasági övezet, az árutermelő gazdálkodásra kijelölt mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző. Az övezet területén birtokközpont létesíthető, amennyiben a birtoktest eléri a 10 ha-t.
Az Má-em jelű övezet a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet, ahová a szélerőművek szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon területek, ahol a szélkerekek biztonságos üzemeltetése érdekében az építés korlátozott.
Az Mk jelű övezet kertes mezőgazdasági övezet, ahová hobbi szintű vagy kiegészítő tevékenységként
árutermelés céljára szolgáló területek tartoznak, melyeken elsősorban tárolás célját szolgáló gazdasági

T TÉR-T-REND KFT.
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épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. Az övezet területén lakóépület és állattartó épület nem helyezhető.
Vízgazdálkodási terület
A fő vízfolyás az ingatlan nyilvántartás szerint Kardos-ér, sopronkövesdi elnevezése szerint Füles patak. A vízfolyáshoz kapcsolódnak az egyéb a közigazgatási területen áthaladó belvízcsatornák.
A vízfolyásokon kívül a település belterületének déli részén az Alsó rét dűlő közelében, a Kossuth Lajos út és a
vasút között a Füles patak északi partján kialakult közkertben - található a Sopronkövesdi Horgász- és Szabadidő
tó. A belterület északi részén is kialakult vízgyűjtő szereppel, övárok jelleggel egy észak déli tengelyű keskeny
hosszan elnyúló tó a lakóterület és a vasút között.
A belvíz- és öntözőcsatornák mentén a parti sáv kiterjedése a mederéltől számított 6 m széles területsáv, melyet
a fenntartás érdekében a vízfolyással közvetlenül határos építési telkeken belül is szabadon kell hagyni. E területek hasznosítása a vízügyi jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi hatóság által meghatározott feltételek szerint történhet
Különleges beépítésre szánt területek
A különleges beépítésre szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek.
Különleges beépítésre szánt területfelhasználásban volt és abban is marad a sopronkövesdi temető a 8628 jelű
összekötő út vasúttól keletre lévő szakaszán, az Iskola utca folytatásában helyezkedik el. A terület a temetkezés
kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál, a terület távlati bővítése nem
indokolt, lehetősége adott a kápolna-ravatalozó két oldalán zöldfelületként fenntartott részen, telken belül. A temető telkének 1/3-t foglalják el a sírhelyek emlékművek, az országos összekötő útról nyíló bejárat tengelyében a
déli telekhatár közelében helyezkedik el a temetőkápolna, ravatalozó a terület egyetlen épületeként. A temető és
környezete nincsen egymásra kedvezőtlen hatással. A lakóterületektől távol alakult ki és elkülönülten működik
még napjainkban is. a temető telkének közel 1/3-a P+R parkolóként és közcélú parkolóként használt, a temetőt
szolgálóan és a sporttelepet, teniszpályát szolgálóan. A temetőt keletről határoló út keleti oldalán gazdasági terület alakult ki és remélhetőleg fejlődik tovább. Az adottságokból következően nem szükséges sem a temető területén belül sem azon kívül védősáv védőzóna kijelölése.
Különleges beépítésre szánt sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények elhelyezésére
szolgál. Ebbe a területfelhasználásba tartozik a község központjának közelében, a vasúti megállótól keletre, az
8628 jelű országos összekötő út északi oldala mentén elhelyezkedő terület. A sporttelepen egy nagyméretű labdarúgó pálya , edzőpálya és a sportolást, működtetést segítő kiszolgáló épület van. Az épület a közelben lévő
teniszpálya használatát is szolgálja, segíti. a sporttelep területe.
Különleges beépítésre szánt-idegenforgalmi területhasználatba elsősorban rekreáció céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgáló területek tartoznak- ide sorolandó a község külterületi részén található Franciska
major, Lajos major területe. a Franciska major a lakóterületektől távol helyezkedik el, harmonikus táji környezetben a Füles pataktól északra a belterülettől északnyugatra. A meglévő épületeket úgy lehet átalakítani, hogy
alkalmassá váljanak kutyarehabilitációs funkciók, kutyaiskola befogadására. A majorság viszonylag nagyobb
összefüggő területe tág teret biztosít raktárak nyitott, de fedett létesítmények, szabadtéri manipulációs helyek,
kerti berendezések és szálláshelyek befogadására. A Lajos major épületeinek életre keltési folyamata is elindult.
Az agroturizmus jellegű idegenforgalom erősíthető a terület fejlesztésével a belterülettől kicsit távolabb, de mégis
a belterület közelében a falu déli kapujánál.
Különleges mezőgazdasági üzemi terület kerül kijelölésre a Lajos-majorhoz északról kapcsolódóan. Az új tanyagazdaságban állattartó, tároló épületek építmények létesülnének, a tanyagazdaságot szolgáló kiegészítő
építményekkel. A fejlesztés során figyelemmel kell lenni a Lajos major idegenforgalmi és lakó rendeltetésére. A
T TÉR-T-REND KFT.
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szomszédos területhasználat meg kell hogy határozza az új tanyagazdaság környezetet nem zavaró kapacitási
határait, valamint az épületek és létesítmények telken belüli elhelyezését. A ligetes, beerdősült mezőgazdasági
üzemi telek északi részén alakítható ki épület, építmény építésére alkalmas telekfelület. A különleges idegenforgalmi területtel közös telekhatár mentén megőrzendő kiegészítendő legalább 15m-es szélességben, a háromszintes növényzet, ami az esetlegesen jelentkező kedvezőtlen határok kiszűrését is szolgálja. Az új tanyagazdaság és Sopronkövesd központja között az Akác utca teremthet közlekedési kapcsolatot. A gazdasági forgalomhoz a Lajos majorhoz vezető kiszolgáló út északi irányú meghosszabbítására lenne szükség.

Különleges beépítésre nem szánt területek
Beépítésre nem szánt különleges területten belül a sportolási célú azon területek ahol építési igény nem jelentkezik (teniszpálya és az északi motocross pálya Sopronkövesdre átnyúló része), megújuló energiaforrás településszintű hasznosítására a már megvalósult és kijelölt szélkerék-erőművek területe, új elemként a
napelempark területe a sportteleptől északra és a volt hulladéklerakó területén, rekreációs területként már korábban is kijelölt Nagyosztály dűlőbe tartozó telkek a Füles patak északi oldalán került kijelölésre.
A sportolási célú beépítésre nem szánt különleges sportterületen a teniszpálya működtetését a sporttelep tudja
segíteni, a funkciók a közelség okán kiegészítik egymást. A két sportterület egymással szemben helyezkedik el
az országos összekötő út két oldalán, a faluból könnyen és jól megközelíthető helyen. A motocross pálya a 84.
számú másodrendú főútról közelíthető meg. A technikai sportterületnek csak egy töredéke nyúlik át Sopronkövesd területére, így építési igény a besorolt részen nem jelentkezik. A sportterület távol van a védett területektől,
kedvezőtlen hatása Sopronkövesd területén nincsen. a legközelebbi lakóterület 1700m-re van. A Füles patak
melletti (Bárány legelő) különleges beépítésre nem szánt lovastanya 2300m-re van. A Rákóczi Ferenc utca nyugati folytatásában a szőlőhegyre vezető út déli oldalán a volt bányagödröt részben feltöltötték. A volt hulladéklerakó rekultiválására sor került. Jelenleg a repülőgép modellezők használják a Rákóczi utcán keresztül jól megközelíthető területet, ami bizonyos értelemben már távolabb, 230m-re van a belterület lakóépületeitől. A területet
minden irányban fás - ligetes környezet keretezi. A rekultivált terület hosszú távú hasznosításaként az Önkormányzat napelem-park létrehozását tervezi. Utóhasznosításaként a tervezett rendeltetés kedvező területhasználat és tájképvédelem szempontjából, valamint Sopronkövesd és intézményei működtetése szempontjából.
Ugyancsak napelem-park létrehozására sorolja a településszerkezeti terv a sporttelephez északról csatlakozó
telkeket, a vasút keleti oldalán. Mindkét terület a belterülethez viszonylag közel helyezkedik el, ennek ellenére
településszerkezeten belüli elhelyezkedésük kedvezőtlen hatást semmilyen szempontból nem keletkeztet. A
telkek két, beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási kategóriába kerülnek.
Az érvényben lévő településszerkezeti tervben Füles és Sopronkövesd közötti út menti déli területek, a Füles
patak északi partján különleges beépítésre nem szánt rekreációs területi besorolásban maradnak. A területen
nagy zöldfelületi arány megtartása mellett elsősorban rekreáció céljára alkalmas építmények elhelyezésére van
lehetőség igazodva a lovas tanya működéséhez.
1.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési, azon belül szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemeit, valamint egyéb területfelhasználási egységekben megjelenő
önálló közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási
térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások. A
település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.
A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemek, különös tekintettel az országos főutakra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei:
a közigazgatási területet északnyugat-délkelet irányban szeli át M9–es tervezett gyorsforgalmi út OTrT
szerinti nyomvonala. A tervezett M9 gyorsforgalmi út több változata is érinti a település területét, a terT TÉR-T-REND KFT.
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ven feltüntetésre került az út hatályos OTrT-ben szereplő nyomvonala. A nyomvonalvezetés jelenleg
egyeztetés tárgya, végső kialakulása a közeljövőben nem várható.
a közigazgatási területen halad a 84. számú Balatonederics – Sárvár - Sopron másodrendű főút nyomvonala,
a közigazgatási területen és belterületen is keresztülhaladó északkelet - délnyugat irányú 8627 j. Fertőszentmiklós-Lövő- Kőszeg összekötő út, és 8628 j. Pinnye - Sopronkövesd összekötő út nyomvonala,
a szerkezeti terv térségi mellékútként jelöli a Füles (Nikitsch)-Sopronkövesd községet összekötő út
nyomvonalát,
a területen húzódik észak-dél irányban a Sopronkövesd-Sopron Kelet I., Sopronkövesd-Sopron Kelet II.
illetve a Csorna-Sopronkövesd, Kapuvár-Sopronkövesd, Kőszeg-Sopronkövesd azonosítószámú átvitelt
befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózata. A közigazgatási területen halad a belterületet észak-dél irányban átszelő térségi szénhidrogén szállítóvezeték.
A 15 számú Sopron-Szombathely fővasútvonal, ennek mentén szintén második vágány építését tervezik.
A településszerkezeti és szabályozási terv a fenti művi vonalas elemeket és a hozzájuk tartozó, más jogszabály
által elrendelt védősávokat tartalmazza.
A településen a vízfolyások és csatornák is fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. A
jelentősebb vízfolyások:
Füles patak
közigazgatási területen térségi belvíz- csatorna jelölt, a Temető-árok mentén. Az Autoliv Kft gazdasági
területének a befogadóig történő csapadékvíz elvezetését szolgálja a csatorna.
A meglévő vízfolyások medrét és partját lehetőség szerint természetközeli módon kell kialakítani és fenntartani. A
mederburkolást el kell kerülni, amennyiben ez árvíz és belvízvédelmi szempontból lehetséges. A természetes
vegetációval kísért csatornák, mint vonalas elemek a helyi ökológiai hálózat jelentős elemeivé válhatnak. A fő
vízfolyás a Füles-patak, és a hozzá csatlakozó csatornahálózat. Javasoljuk a Füles-patak mellett a vízgazdálkodási és zöldterületen, valamint a külterületen a csatlakozó mezőgazdasági- vagy erdőterületeken egy olyan zöld
út kialakítását, amely a vízpartot követve összeköti a település egyes értékes természeti területeit (erdőket) illetve
a falun belül alternatív közlekedési és rekreációs útvonalként szolgálhat.
A zöldfelületi rendszer vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Sopronkövesd területén még kiegészítésre szorulnak, bár már utcafásítások valósultak meg a Kossuth Lajos úton, a Rákóczi, a Jókai, a Vörösmarthy,
az Iskola, az Akác, a Liliom utcák mentén. Egységes utcai fásítást javaslunk a települési többi lakóutcájában is,
amennyiben a meglévő közterületi szélesség lehetővé teszi. Ezzel párhuzamosan, bár a jogi környezet nem
engedi meg ennek helyi rendeletbe foglalása javasolt. Nagyon fontos lenne a „Zöld szívű falu” célkitűzéseinek
elérése érdekében a légvezetékek rendezése legalább a falu központi területein.

T TÉR-T-REND KFT.
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1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK

A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok,
nyomvonal jellegű védőtávolságot igénylő közműlétesítmények és azok az egyéb műszaki tényezők, amelyek
építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint övezeti előírásokhoz nem köthetők.
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését,
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon alapuló elem szerepel, ezek módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
Sopronkövesd közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó - védőterületekkel és védősávokkal kell számolni:
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
•

A 84. számú másodrendű főút mentén az átkelési szakasz kivételével az út tengelyétől mért 100-100 m
védősáv biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Kkt.
42/A §. (1) a) pont)

•

Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Kkt. 42/A §. (1) a) pont)

•

A tervezett M9-ös gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre
szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 38. (8). A nyomvonal az
OTRT alapján került rögzítésre, amely a részletes szakági tervek alapján később pontosítandó. A gyorsforgalmi útra is vonatkozik a tengelytől mért 100-100m-es védősáv, ami ellehetetleníti a Franciska majort, a Lajos majort és fejlesztéseiket.

•

A GYSEV 15. számú Szombathely-Sopron törzshálózati vasútvonal szélső vágánáytól mért 50 m-es távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével. A vasútvonal tervezett fejlesztése (kétvágányúsítás és sebesség növelés) lehet hogy a védőtávolság növekedését keletkezteti.

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
•

A villamosvezetékek és létesítmények védősávja a szélső száltól mérten (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM
rendelet):
• 120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m,

•

Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
• Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,
• Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m,
• Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.

Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
•
A szomszédos Röjtökmuzsaji vízbázis kijelölt hidrogeológiai “B” védőterületének délnyugati széle átér
Sopronkövesd külterületére, emiatt érintett a település az országos vízminőség-védelem vonatkozásában. A védőterületen betartandók a vonatkozó jogszabály előírásai (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet). A védőterület a délkeleti erdőtömböt metszi, a vízbázis védelme teljes mértékben biztosított.
T TÉR-T-REND KFT.
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Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. (43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet)
Tavak, vízfolyások, felszínivíz levezető árkok 3m széles parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni
vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására (83/2014. Korm. rendelet).

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
•
Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000 SCI területe, országos ökológiai folyosó és puffer
terület) esetében az elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése. Országos természetvédelmi
terület a Nagyerdő dűlő erdővel borított keleti fele, aminek egy része NATURA2000-es terület is, magterület is és puffer terület is. Az erdőtömb nyugati oldala tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület térségi övezetébe tartozik. A Füles patak szintén NATURA 2000-es terület, az ökológiai
folyosó része, a folyosót puffer sáv kíséri. A Közigazgatási terület nyugati részén a szőlőhegyi kertek
az ökológiai hálózat puffer területébe tartoznak. A közigazgatási terület nyugati részén lévő erdők az
országos természetvédelmi terület, NATURA2000-es terület és a magterület részei.
•
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt mezőgazdasági és erdő területeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő. A tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő területbe. A Füles patakot kétoldalról kísérő beépítettlen mezőgazdasági és erdős földrészletek szintén a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő térségi
övezetbe tartozó területek.
•
Helyi természeti értékek védelméről a 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelet gondoskodik. Helyi védett elemek:
• a 081/2. hrsz-ú terület az Agghegyen, téltemetővel benőtt terület és a tölgy és vérbükk matuzsálemfák okán.
• a községháza épülete ÉNY-i sarkánál lévő páfrányfenyő (Ginkgo-Biloba).
•
Egyedi tájértékek a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerültek, megőrzésük a tájkarakter
szempontjából fontos települési cél: Egyedi tájérték az országos műemléki védelem alatt álló, kulturális
örökség részét képező értékeken kívül jellemzően mind szakrális emlék:
• - a Kossuth L. u. 11.számú ház előtt felállított Mária szobor;
• - a Rákóczi F. utca belterületi határánál, a Füles-patak jobb partján Szentháromság szobor;
• - a szőlőhegyi Szt László kápolna;
• - Piéta (Hulcz emlékmű) a Kossuth Lajos út északi külterületi szakaszának keleti oldalán,
• - Péter majori kőkereszt a korpusszal.
Örökségvédelemhez kapcsolódó korlátozás
•

A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti és
szabályozási tervlap tartalmazza. Összesen 16 db ismert régészeti lelőhely található Sopronkövesd
közigazgatási területén. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek „ex lege” általános védettséget élveznek.
A lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak hagyatéka képviselve van. A megfigyelt régészeti
jelenségek többsége telepekhez, településekhez köthető, ugyanakkor temetkezési emlékanyag, valamint középkori templom maradványa is megtalálható a község területén. A lelőhelyek többsége vagy
annak egy része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken negatív hatásai vannak.

•

Sopronkövesd közigazgatási területén három műemlékileg védett építészeti érték található. A szabályozási terv jelöli és az országos nyilvántartás tartalmazza ezek védelmét, ez a HESZ mellékletében is
szerepel. A Forster Gyula Központ adatszolgáltatása alapján a közös műemléki környezet kijelölése is
megtörtént.

•

A településképet meghatározó épületek, építmények védelméről szóló 8/2011. (IV.25.) önkormányzati
rendelet, gyakorlatilag a helyi építészeti értékek fajtáit, a védetté nyilvánításának, az értékek nyilvántartásának és a védelem megszüntetésének szabályait rögzíti, valamint kiterjed a helyi egyedi védelem
alatt álló épületekre, építményekre vonatkozó építési előírásokra is. A rendelet helyi egyedi védelem
alá a következő épített elemeket helyezi:
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• Kossuth Lajos utca 84. szám alatti lakóház (volt kántortanítói lakás) homlokzatát és tetőszerkezetének kialakítását (hrsz: 278.)
• Kossuth Lajos utca 43. szám alatti lakóház homlokzatán található Páduai Szent Antalt ábrázoló
fülkeszobrot (hrsz: 25.)
• Rákóczi Ferenc utca 30. szám alatti lakóház homlokzatán található „Magyarok Nagyasszonya a
gyermek Jézussal” fülkeszobrot (hrsz: 419/1.)
• Kossuth Lajos utca 125. szám alatti lakóház utcai homlokzatát és udvari tornácát (hrsz: 78.),
mely a hagyományos építési karaktereket őrzi
• Agghegyen a 081/2. hrsz-on található Szent László Kápolna épületét (homlokzatát és belső kialakítását) a benne lévő Szent László oltárképpel együtt (081/2. hrsz.)
• Sopronkövesd 588/3. és 588/4. hrsz-ú ingatlanon álló grófi magtár épületek külső homlokzata
és belső faszerkezete.
• Sopronkövesd 400. hrsz-ú, Petőfi Sándor u. 9. szám alatti tornácos parasztház – helyi, XIX.
századi építési módot reprezentáló – külső megjelenése és belső eredeti szerkezeti elemei.
Egyes eltérő területhasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv:
•

Temető fejlesztési területének igénybevétele esetén az ipari gazdasági terület igénybevételekor az
ipari területen belül a közös telekhatár mentén védőfásítás kialakítása szükséges a kegyeleti szempontok érvényesülése miatt (145/1999. Korm. rendelet 1.§ (5) bek a temető még be nem épített telekrészeinek esetleges temetési célú használata nem jelent új temetőt, vagy újra megnyitott temetőt).

•

Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek (pl.: nagy létszámú állattartás), létesítmények esetében a bűzterhelőnek
védelmi övezetet kell kialakítania. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati
engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az
uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek,
építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb
1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi övezet területén nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
(306/2010. Korm. rendelet)

•

Szélerőmű-park telepítéséhez hosszútávon túli azon mezőgazdasági területek vehetők figyelembe
amelyeket a korábbi terv kijelölt és ekként sorolt be. A szélerőmű-park telepítésére a természeti, a táji,
a kulturális adottságok és értékek megőrzése mellett, a természeti erőforrások védelme szempontjából
a korábban telepítési és tanulmánytervvel megvizsgált, az övezeti szinten besorolt területek a leginkább alkalmasak. A szélerőművek telepítésénél a dőléstávolságokra, valamint a védendő használatú
épületektől való távolságra figyelemmel kell lenni.

Fejlesztési területeket érintő korlátozások:
•

Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem
vett gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése,
melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl. településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre pl.
kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld belterületbe vonása.
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1.5. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.5.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Sopronkövesd településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott és
2007-ben, 2012-ben és végül 2014-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg
jelen településszerkezeti tervben feltüntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások.
Ezek a területek és változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra mutatja be.

ssz.

hrsz.:

1.

068/4 megosztva, 5,6
Területfelhasználási változás:
falusias lakó általános mezőgazdasági

terület:

A változással érintett terület

48,71 ha

Indoklás: A terület szinte teljes egészében nyilvántartott régészeti lelőhely, a tervezett lakóterületi fejlesztés
nem valósult meg. Az Önkormányzat a fejlesztést máshol támogatja.

1.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi, a terület érintett az országos vízminőségvédelmi terület övezetével.

2.

521/70-75 megosztva
0,49 ha
Területfelhasználási változás:
falusias lakó
gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
terület
Indoklás: A Troges Air-Technic Kft. területi bővítésének
biztosítása.

2.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.

0,20 ha
3. 558/8
Területfelhasználási változás:
gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület
településközpont vegyes
Indoklás: A telken az Önkormányzat kereskedelmi és
vendéglátó funkciójú épület elhelyezését támogatja,

3.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.
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terület:

A változással érintett terület

4.

05/26 hrsz
55,3 ha
Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági terület falusias lakóterület,
zöldterület
Indoklás: A hatályos tervben jelölt lakóterületi fejlesztések közül a Liliom utca környékén kijelölt telkek elkeltek, ezen a területen nagy a kereslet az építési telekre.
Az Önkormányzat itt további fejlesztési területek kijelölését támogatja – párhuzamosan más területeken viszszalépések történnek.
A vasút melletti 50 méteres sávban a Liliom utcai tózöldterület folytatásában közkert kerül kijelölésre.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

5.

010 hrsz

4.

0,95 ha

Területfelhasználási változás:
közlekedési terület közkert
Indoklás: A területen az Önkormányzat tavat, zöldfelületet alakított ki, a jelenlegi állapotnak megfelelően a
területet zöldterület, közkert besorolásba kerül a vasút
menti terület.

5.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

6.

022/2-3, 0213/1,2
7,37 ha
Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági
gazdasági kereskedelmiszolgáltató terület
Indoklás: Az Önkormányzat a jelenlegi működő gazdasági területekhez kapcsolódóan fejlesztési területek
kijelölését támogatja. A területek kijelölését északon a
tervezett elkerülő út indokolja. Délen a meglévő beépített területekhez csatlakozó, temető, vasút és meglévő
gazdasági területek által körbezárt telkek átsorolása is
indokolt a kompakt település kialakítása érdekében
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.
4,81 ha
7. 08/6, 580/1
Területfelhasználási változás:
falusias lakó, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
településközpont vegyes terület
Indoklás: Az Önkormányzat tanuszoda, távlatban
strand fejlesztését tervezi a területen. A várhatóan több
ütemben megvalósuló fejlesztések számára egységes
területfelhasználás és övezet kerül kijelölésre.
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ssz.
hrsz.:
terület:
területrendezési tervek előírásai: települési térségbe
sorolt terület

A változással érintett terület

1,43 ha
8. 616/7-10, 616/5-6
Területfelhasználási változás:
különleges sportterület
különleges beépítésre nem
szánt megújuló energiatermelő és különleges hulladékudvar
Indoklás: Aterületen az Önkormányzat napelempark és
hulladékudvar létrehozását tervezi. A telkek két, különleges területfelhasználási kategóriába kerülnek. Az ide
tervezett sport célú fejlesztések a Liliom utcai lakóterületeknél kialakított közkert területén valósulnak meg.

8.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.
0,36 ha
9. 603/2 hrsz
Területfelhasználási változás:
Különleges temető terület Különlegese sportterület,
közlekedési terület, Kötöttpályás közlekedési terület
Különlegese sportterület
Indoklás: A területeken a temető használaton kívüli
részén a GYSEV P+R parkolója kap majd helyet és
önkormányzati teniszpályák vannak. Ezek területhasználati rendezésére történik a módosítás a temető telkén
(0,26 ha). A P+R parkoló méretével megegyezően a
vasúti megálló telkéből a sportpályához kerül a 602/6
telek egy része (0,1 ha)
területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.

10.

0216/12-15

9.

16,27 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági
gazdasági kereskedelmi
szolgáltató
Indoklás: A meglévő gazdasági területek mellett, mezőgazdasági területeken további gazdasági fejlesztést
támogat az Önkormányzat..

10.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

11.

0210/13 hrsz
Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági terület

0,81 ha
falusias lakóterület

Indoklás: A területen a tulajdonos a mezőgazdasági
termeléshez kapcsolódó és lakófunkciójú épületeket
szeretne létesíteni, bővítve a meglévő, Iskola utcai
portáját. Az Önkormányzattal egyeztetve a telek lakóterületbe sorolását tartalmazza a terv, így a tervezett
funkciók megvalósíthatók.
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ssz.
hrsz.:
terület:
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

12.

40 hrsz

A változással érintett terület

0,22 ha

Területfelhasználási változás:
falusias lakóterület
településközpont vegyes

12.

Indoklás: A településközponti területekhez, önkormányzati intézményekhez csatlakozó telek átsorolását
támogatja az önkormányzat, saját fejlesztéseinek megvalósíthatóságának érdekében.
területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.

13.

0130/1-5, 328/8
0,7 ha
Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági falusias lakóterület, erdőterület
Indoklás: A tervezett lakóterületet feltáró út kikötése a
korábbi tervek szerint egy beépíthető építési telket
érintett, jelen tervben a Rákóczi utcára Füles-patak
melletti, 328/8 hrsz telekre kerül. A tervezett lakóterület
így kis mértékben változik a tervezett út nyomvonalához
igazodva. A tervezett út és a patak közti területrész
véderdőként kerül kijelölésre.
területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi, a terület egy része érintett az országos
vízminőség-védelmi terület övezetével.

14.

222

13.

0,05 ha

Területfelhasználási változás:
közlekedési terület
falusias lakóterület

14.

Indoklás: Az Akác utca és a 0133 hrsz külterületi út
találkozásánál lévő telek csak kis része szükséges a
közlekedéshez, a szabályozás után fennmaradó telekrész lakóterületi besorolásba kerül.
területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.

15.

0153/5 hrsz

2,39 ha

Területfelhasználási változás:
erdőterület
különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület
Indoklás: A területen a tulajdonos kislétszámú állattartó
telepet, magtárt, gépszínt stb. szeretne építeni. A terület nem erdőtervezett erdő, jelenleg szántó művelési
ágban nyilvántartott. A Lajos majorral (Ki-id) közvetlen
határos a telek, részben azonos tulajdonban van. A
tervben az állattartás, tanya kialakításának megfelelő
különleges övezetbe kerül a telek.
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terület:

A változással érintett terület

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

16.

0158/3,11, 0158/13-15,
0158/19, 0158/25-26, 0158/28,
0160/3-13 hrsz

Területfelhasználási változás:
gazdasági kereskedelmi-szolgáltatási terület
nos mezőgazdasági terület

6,33 ha

általá-

Indoklás: A település déli belterületéhez csatlakozó
korábbi fejlesztési területek egy részét az Önkormányzat máshol kívánja megvalósítani. Így a jelenlegi hasznosításnak
megfelelően
mezőgazdasági
területfelhasználásba kerülnek.

16.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

17.

0196, 0194/17 megosztva,
0178, 0297, 0298, 0268/2,
0312/3 hrsz

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági terület

14,06 ha

erdőterület

Indoklás: Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az
üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási
egységbe kerülnek.

17.

területrendezési tervek előírásai: erdő- és mezőgazdasági térség részét képezi.
2 ha
18. 0147/1 hrsz
Területfelhasználási változás:
tervezett erdőterület
különleges beépítésre nem
szánt megújuló energiatermelő terület
A volt hulladéklerakó rekultivált területét repülő modellezők használják. Az Önkormányzat közép és hosszútávon napelem-park létrehozását tervezi. A telek beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási kategóriába kerül a jelenlegi használat és a jövőben várható
fejlesztés miatt.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.
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1.6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA
A területrendezési tervek és ezeken keresztül a területrendezés célja az országra, illetve térségeire kiterjedően a
területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, amely biztosítja a területi
adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét,
optimális hosszú távú területi szerkezetét.1
Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési eszközök mozgásterét is, mivel az összhang megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési)
rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak, az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve
megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén
települési területfelhasználási egységeket2 lehet kijelölni, az országos és térségi övezetek területi lehatárolásának
figyelembe vételével, pontosításával.
Sopronkövesd község esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT)
és a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervvel3 (GYMSTrT) az összhangot a településszintű rendezési terv kapcsán kell biztosítani. Amennyiben indokolt bizonyos eltérési lehetőségekre a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet ad lehetőséget.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos állapotát (OTrT) vettük alapul. Ennek részletesebb elemzése azért
indokolt, mivel a hatályos, 2010.-ben felülvizsgált GYMSTrT értelemszerűen még nem lehet teljes összhangban
az OTrT-vel, így a GYMSTrT egyes rendelkezéseit, valamint a műszaki-infrastrukturális hálózatok nyomvonalát,
övezeti előírásokat és lehatárolásokat az OTrT felülírja a GYMSTrT módosításáig.
1.6.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és
az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos területfelhasználási kategóriák területi lehatárolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervekben, valamint az
érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani.
Az OTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként Sopronkövesd közigazgatási területére vonatkozóan a következőket tartalmazza:
a közigazgatási területet északnyugat-délkelet irányban szeli át M9–es tervezett gyorsforgalmi út,
mely Nagycenk térsége (M85)-Szombathely – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár - DombóvárSzekszárd – Szatymaz – Szeged - Makó (Románia) nyomvonalon halad, Sopronkövesd belterületétől
nyugatra. A vonatkozó kormánydöntés szerint4 ennek megvalósítása első ütemben 2X1 sávos, második
ütemben 2X2 sávos autóútként Pereszteg dél-Lövő nyugatszakasza a IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025–2027) között várható. A településszerkezeti tervben korábban rögzített nyomvonal,amely a közigazgatási terület északi részén húzódik - eltér az OTrT-ben jelenleg szereplő nyomvonaltól.
A terv felülvizsgálat során az aktuális OTrT alapján kerül feltüntetésre a tervezett nyomvonal.
1

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatározottak szerint
3
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
4
A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm.
határozat alapján
2
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a közigazgatási területen halad a 84. számú Balatonederics- Sárvár-Sopron másodrendű főút nyomvonala, a településszerkezeti terv meglévő hálózati elemként jeleníti meg, mint országos főút.
a szerkezeti terv jelöli a Szombathely – Sopron- Ágfalva (Ausztria) nyomvonalon közlekedő - egyéb országos törzshálózati vasútvonalat, a településszerkezeti terv a meglévő vasútterületet, mint kötöttpályás közlekedési elem szerepelteti.
a közigazgatási területen halad a 9A jelű (részben 13-as jelű Euro Velo®) országos kerékpárút a közigazgatási területet érintően a délkeleti erdőtömbön át.
Sopronkövesd térségében halad a Répcelak-Sopron (616.) földgázszállító vezeték, a településszerkezeti terv jelöli a nyomvonalat annak védőtávolságával.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV-SZERKEZETI TERV forrás: www.teir.hu

Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a közigazgatási terület keleti része jellemzően erdőgazdálkodási térségbe, a nyugati része pedig jellemzően vegyes terület-felhasználású térségbe tartoznak. A
továbbtervezés során ezek a területek a megyei területrendezési terv módosítása kapcsán, elsősorban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vegyes területfelhasználású megyei területfelhasználási kategóriába sorolható.
Az OTrT besorolása szerint a települési térsége mérete alapján a "100-500ha" közötti települések közé tartozik
Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek területi lehatárolását a megyei területrendezési terv, és a településszerkezeti terv pontosíthatja a jogszabályban meghatározott keretek között, az adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján. A közigazgatási terület, országos övezetekkel történő érintettségét az alábbi kivágatok, mutatják be:

T TÉR-T-REND KFT.
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ORSZÁGOS ÖVEZETEI - KIVÁGATOK
3/1. melléklet: az országos ökológiai hálózat övezetéről

A közigazgatási terület érintett az országos ökológiai hálózat
övezetével. Az országos övezet területén az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatának megőrzése az elsődleges cél. Ennek megfelelően az
értékes élőhelyek, meglévő erdőterületek és a Natura2000
területként is nyilvántartott területek (vízfolyások környezete)
kerültek ebbe az övezetbe. Az országos övezet lehatárolása,
pontosítása a Fertő-Hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása
alapján történt.
A településszerkezeti terv az övezet területén új beépítésre
szánt területet nem jelöl ki

3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetéről

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe jellemzően a közigazgatási terület nyugati (Horpácsi-erdő) részén illetve a keleti területeken lévő összefüggő erdőterületek
tartoznak. A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai
jelentőségű megújuló természeti erőforrások közé tartoznak,
ezért védelmük érdekében a beépítésre szánt területek kijelölését területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához köti. Az
országos övezet pontos lehatárolásához a VMKH erdészeti
igazgatósága térképi állományt biztosított, a településrendezési eszközökben ennek megfelelően történhet az erdőterületek
lehatárolása és erdőterületi besorolása.
A településszerkezeti terv az övezet területén új beépítésre
szánt területet nem jelöl ki.

3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetéről

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét jellemzően erdős területek alkotják (Horpácsi-erdő és
a keleti külterületi erdő). Az övezet területén meg kell határozni
a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a
tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
Sopronkövesd esetében ez az erdő területhasználat fenntartása és a tájszerkezet fenntartásához hozzájáruló erdőgazdálkodás támogatása.
A településszerkezeti terv az övezet területén új beépítésre
szánt különleges területet jelöl ki a meglévő majorok
területéhez kapcsolódva.
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3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület
övezetéről

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
terület a közigazgatási terület keleti részén található. 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.
A településszerkezeti terv új beépítésre szánt területet nem
jelöl ki az övezettel érintett területen.

1.6.2. GYŐR- MOSON- SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
A GYMSTrT felülvizsgálata 2010-ben történt, összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban felülvizsgált) rendelkezéseivel. A GYMSTrT és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell figyelembe venni, ezért itt csak a térségi
jelentőségű szerkezeti elemek ismertetésére szorítkozunk, melyek a hatályos GYMSTrT Szerkezeti Terv szerint a következők:
a megyei terv tervezett új főúti kapcsolatot jelöl Pereszteg (M85) - Nemeskér – Vép térsége (M86) között húzódó nyomvonalon, melyet az OTrT nem szerepeltet. A nyomvonal a település közigazgatási területét a korábbi OTrT szerinti M9 gyorsforgalmi út jelölt nyomvonalán érinti.
térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8628 j. Pinnye-Sopronkövesd illetve a 8627 j. Fertőszentmiklós- Lövő-Kőszegösszekötő út nyomvonala,
a szerkezeti terv térségi mellékútként jelöli a Füles (Nikitsch)-Sopronkövesd községet összekötő út
nyomvonalát
térségi határátlépési pont jelölt Ausztria irányába,
térségi kerékpár úthálózat része a Sopronkövesd-Ausztria nyomvonalon, a kerékpárutat, mint hálózati
elemet a településszerkezeti terv szerepelteti. A belterületi szakaszon a mintakeresztszelvények mutatják
be a kerékpárút helyigényét, illetve elhelyezhetőségét a rendelkezésre álló szabályozási szélességen belül.
a térségi szerkezeti terv Sopronkövesd területén meglévő szélerőművet jelöl,
térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási területet észak-dél irányban szeli át, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és védősávját,
a közigazgatási területen halad a belterületet észak-dél irányban átszelő térségi szénhidrogén szállítóvezeték, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és védősávját,
közigazgatási területen térségi belvízcsatorna jelölt, a Temető-árok mentén, ezeket a településszerkezeti terv nem vízgazdálkodási területként kezeli,
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GYŐR-M OSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE-SZERKEZETI TERV
Forrás: www.teir.hu

A megyei szerkezeti terv térségi területfelhasználási kategóriák szerint a jelenlegi beépített és beépítésre
szánt területeket, így a központi belterületet és hozzá kapcsolódó területeket, hagyományosan vidéki települési térségként kezeli. Fennmaradó területek mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe soroltak.
A GYMSTrT területi mérlege területfelhasználási kategóriák szerint tartalmazza Sopronkövesd közigazgatási
területére vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák területét és százalékos arányát.
Település

Sopronkövesd

Területfelhasználás

Terület (ha)

Arány (%)

hagyományosan vidéki települési térség

181,92

6,79

erdőgazdálkodási térség

1487,83

55,58

mezőgazdasági térség

1007,29

37,63

2677,65

100

Összesen (MTrT szerint):

Az OTrT előírásai szerint az erdőgazdasági, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség legalább 85%-át a
megfelelő települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térség bármely települési
területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a települési területi mérlegben legalább a következő
minimális területeket kell biztosítani:
Térségi területfelhasználási kategória
hagyományosan vidéki
154,63
települési
térségmin.85%
erdőgazdálkodási
1115,87
térség min.75%
856,71
mezőgazdasági térség
min. 85%

T TÉR-T-REND KFT.

Települési területfelhasználási egység
Bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható
erdőterület
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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A Megyei tervvel való összhang igazolása ennek alapján:
Győr-Moson-Sopron megyei TRT
szerint1
Térségi
területfelhasználási
kategóriák
hagyományosan vidéki
települési térség
erdőgazdálkodási
térség
mezőgazdasági térség
Összesen (MTrT szerint):
Teljes közigazgatási
terület:

Térségi
Település közigazterületfelhasználási gatási területéhez
kategória területe viszonyított arány

Településszerkezeti terv szerinti2
Térségi
területfelhasználási
kategória területe

Település közigazgatási területéhez
viszonyított arány

ha

%

ha

%

181,92

6,79

247,81

9,3

1487,83
1007,29

55,58
37,63

1334,32
1100,01

49,8
41,1

2677,65

100

2682,14

100,2

2681,94

MEGFELEL!
A településrendezési terv készítése során az országos és megyei övezeteket a meghatározott államigazgatási
szervek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani (±5%-os eltérési lehetőséggel). Az
országos és kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályokat, valamint az országos övezetek lehatárolását az OTrT módosítása megváltoztatta, a megyei övezetek egy részét megszüntette, így a megyei tervben
meghatározott övezetek nem mindegyike mérvadó.
Sopronkövesd közigazgatási területét a következő megyei övezetek érintik:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - MEGYEI ÖVEZETEK- KIVÁGATOK
területe: 402,16 ha
területe: 166,83 ha
területe: 28,82 ha

Az ökológiai folyosó és puffer területe a közigazgatási terület keletidélkeleti részén helyezkedik el. Az övezet területén új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
Az övezetek területén új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető. 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
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területe: 748,8ha

Az OTrT módosításával helyére az OTrT mellékletét képező lehatárolás és térképi melléklet került. A megyei tervben a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (Felső–erdő, Gyár-erdő és Cserina-erdő)
övezetébe jellemzően üzemtervezett erdőterületek kerültek. Az
országos övezet pontos lehatárolásához az erdészeti igazgatóság
térképi állományt biztosít, a településrendezési eszközökben ennek
megfelelően történhet az erdőterületek lehatárolása és erdőterületi
besorolása.

Sopronkövesd közigazgatási területe a megyei területrendezési terv szerint érintett volt több olyan országos és
megyei övezettel is, melyeket az OTrT 2013-as módosítása hatályon kívül helyezett, illetve ajánlott megyei övezettel, melyek létesítésére az OTrT nem ad lehetőséget, így ezeknek való megfelelést a településrendezési
terv készítésekor nem kell igazolni. A megalapozó vizsgálat azonban ezen övezetek elemzésére is részletesen
kitért.
Sopronkövesd közigazgatási területének érintettsége az országos és megyei övezetekkel:
1.

2.

Országos Területrendezési Terv

a) Országos ökológiai hálózat

Győr-Moson Sopron Megye Területren- Közigazgatási
dezési Terve
terület érintettsége
a) Magterület

érintett

b) Ökológiai folyosó

érintett

c) Pufferterület

érintett

3.

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4.

c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

6.

érintett

d) Erdőtelepítésre javasolt (alkalmas) terület

7.

e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

érintett
érintett

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.
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Az országos és térségi övezetek lehatárolása a következő államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történhet (282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján):
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály: kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület országos övezete,
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: ökológiai folyosó, puffer terület, magterület megyei övezete, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezet,
Földmérési és Távérzékelési Intézet: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezet, erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete.
Vas Megyei Kormányhivatal: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
Országos Vízügyi Főigazgatóság: Országos vízminőség-védelmi terület övezete.

2. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1.3 TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
Sopronkövesden az elmúlt évszázadokban a táj az emberi tevékenység hatására jelentős változáson ment át. A
jelenkor fejlesztései, változásai kisebb hatásúak, de folyamatos átalakulás zajlik ma is. A jelen terv keretében a
település fejlődését segítő, az ott élők és ott működő gazdasági tevékenységek érdekeit szem előtt tartó, ugyanakkor a szakmai szempontokat is tükröző javaslatokat fogalmazunk meg.
A tájhasználatra két, a közeljövőben várhatóan még meg nem valósuló elképzelés jelent nagyobb változtatást: a
tervezett gyorsforgalmi út települést érintő szakasza, és a szélerőmű park fejlesztése. Az előbbi nem jelen terv
keretein belül kerül kijelölésre, a hatályos megyei terv szerinti elképzelést ábrázoljuk a Településszerkezeti terven.
A második nagyobb táji hatású fejlesztési elképzelés a településen a szélerőmű-park bővítése. Ezt azonban a
jelenlegi jogszabályi környezet nem segíti elő, várhatóan nem fog hamarosan megvalósulni a fejlesztés.
A további módosítások kisebb léptékűek, jellemzően a meglévő területhasználatok bővítéseit illetve a jelenlegi
állapotnak megfelelő területhasználatba sorolást jelentik. A módosítások között szerepelnek még egyedi, az önkormányzat által támogatott kisebb fejlesztési szándékok, melyek léptéküknél fogva a tájszerkezetre jelentős
hatást nem gyakorolnak. A meglévő és üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási kategóriába kerülnek, ezzel a településen az erdősültségi arány fenntartása biztosított.
A tervezett M9 sz. gyorsforgalmi út megvalósulása jelentősen meg fogja változtatni a település külterületét. A
település belterületét illetve védett vagy védendő területet a tervezett nyomvonal nem érint. Az út tervezése a
Településrendezési terv hatályán túl mutat.
A vasút, mint tájalakító elem a tájszerkezetet befolyásolja, de mivel a terület alapvetően sík, így látványos domborzati beavatkozásokra nem került sor az építése során, a már korábban is javasolt fásítással, takarással hatása
a minimálisra csökkenthető
A külterületen nem jellemző a mezsgyék, mezőgazdasági utak fásítása, pedig ezek esztétikai és termelési szempontból is hasznos elemei a tájnak. A tájfásítási javaslat területfelhasználási módosításként nem jelenik meg, de
mezőgazdasági szempontból is indokolt lenne.
A jelenlegi tájhasználatról elmondható hogy nagyrészt a területi adottságoknak megfelelően kialakult, beállt rendszerben működik.
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2.1.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK
A meglévő értékes természeti területek, ökológiai elemek, erdők és vízfelületek megőrzése a tervben a megfelelő
területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított.

2.1.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete jellemzően az erdőterületeket és a település nyugati oldalán az Agghegy és hegyalji területeket illetve Völcsej felé a védett erdőket övező mezőgazdasági területeket is. A lehatárolás nem érinti a
külterületi lakott helyeket (majorokat), amelyek egy részén fejlesztés is támogatott.
A településen jelentős egybefüggő erdőterületek találhatók, amelyek a külterületi területhasználat több mint 40 %át adják. Az erdők jelentős része védett (NATURA 2000, Országos ökológiai hálózat elemei). Az OTRT vonatkozó tervlapja illetve az VMHH erdészeti igazgatósága erdészeti adatszolgáltatás alapján ennek jelentős hányada
tartozik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe. A település nyugati és déli erdőterületei NATURA
2000 védettséget is élveznek, egyben az Országos ökológiai hálózatnak is részét képezik. Az erdőterületeket
tervezett módosítás nem érinti, erdő besorolásba kerültek.
Az egyedi tájértékek a településen a TÉKA adatbázis alapján a tervlapokra feltüntetésre kerültek, jellemzően fa
és kőkeresztek találhatók a településen. A Nemzeti Park Igazgatóság egyedi tájérték kataszterrel kapcsolatban
más információval nem szolgált.

2.1.4 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
A biológiai aktivitásérték változását a településszerkezeti terv határozati javaslatának 6. melléklete tartalmazza.
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.)
ÖTM rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán
a biológiai aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, ennek mértéke 744.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Sopronkövesden a település méreténél és falusias jellegénél fogva alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-,
belterület együtt véve), ezen belül túlnyomórészt mezőgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív
alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a laza beépítésű lakóterületek kertjei. A közterületek és intézmények kertjei rendezettek. Az önkormányzat az utóbbi években
zöldfelületi fejlesztéseket valósított meg, így az itt lakók számára rendelkezésre áll a belterületen több szépen
megújított intézménykert és a külterületen a szőlőhegy és az erdőterületek között parkerdő.
A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a zöldfelületi intézmények, közterek, közparkok, intézményi zöldfelületek, utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek a területi elemek és
vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Sopronkövesd zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt
találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek.
Összességében megállapítható, hogy Sopronkövesden a zöldfelületek aránya mennyiségében megfelelő, de
azok kertépítészeti kialakítása, a funkcióhoz rendelt formája és felszereltsége további fejlesztéseket igényel,
illetve a fasorok tekintetében hiányosságok tapasztalhatók.
A település nagyon jó adottsága hogy a főútjai igen szélesek és nagy mennyiségű zöldfelület kialakítására adnak
lehetőséget. A település Szlogenje a „zöld szívű falu” jegyében folyamatosan fejlesztik, ezeket azonban nagyon
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fontos lenne, hogy a „fásítási és virágosítási program” egy átfogó zöldfelület fejlesztési koncepcióra épüljön, történjen meg a fejlesztési elképzelések rendszerbe foglalása, egy egységes arculat kialakítására való törekvéssel.
Az intézmények egy része nem rendelkezik megfelelő méretű területtel a saját funkcionális igényeinek kielégítésére, azonban az intézményi tömbön belül és annak közelében a meglévő sportterület fejlesztésével a közelmúltban a helyzet megoldódott.
A településen megkezdődött közterületi megújítások lendületet adhatnak a többi területrész hasonló kialakításához, de fontos lenne az egységes zöldfelületi arculat kialakítása a rendezettség érdekében, tehát a fejlesztések
összehangolása. Az egyéb zöldfelületek rendezettsége lehetőséget jelent a minőségi fejlesztésre. A zöldterület
minőségi fejlesztésére tett javaslatok területhasználati változásokat nem igényelnek.

2.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
2.3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Sopronkövesd területén áthalad a 84 sz. II. rendű főút, melyen keresztül észak-déli irányban elérhető Sopron,
Sárvár, Sümeg, a Balaton és a térség összes fontos főútja: a 85, 86, 88, 8, 71 sz. főutak. Sopronkövesd környezetében tervezik vezetni az M85, M86 és M9 gyorsforgalmi utakat. A tervezett M9 gyorsforgalmi út több változata
is érinti a település területét. A szabályozási terven feltüntetésre került az M9 gyorsforgalmi út OTrT-ben szereplő
nyomvonala, 100 - 100 m szabályozási szélességgel. A nyomvonal a megyei Területrendezési Tervben nem
szerepel. A nyomvonalvezetés jelenleg egyeztetés tárgya, végső kialakulása a közeljövőben nem várható.
Sopronkövesden áthalad a 8627 és 8628 j. összekötő út. Sopronkövesdtől északra halad a 85 sz. főút, melyen
keresztül Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr érhető el. Sopronkövesdtől távolabb, délen halad a 86 sz. főút, amin
keresztül Mosonmagyaróvár, Csorna, Szombathely, Körmend, Zalalövő, Rédics érhető el. Győr-Moson-Sopron
megye északi részén halad az M1 autópálya. Az M1 autópálya Győri csomópontja a 85 sz. főúton megközelíthető, 74 km-re található, a 84, 85 és 86 sz. főúton, Csornán keresztül megközelíthető Mosonmagyaróvári csomópont 85 km-re, a Lébényi csomópont a 85 sz. főúton és mellékutakon Fehértó és Győrsövényházán keresztül 80
km-re. Sopronkövesd kiesik az M1 autópálya közvetlen vonzáskörzetéből.
Sopronkövesd közlekedési kapcsolatában meghatározó a 84 sz. II. rendű főút. A környező településekkel mellékutak biztosítják a kapcsolatot. A településtől nyugatra levő határszakasz felé nem halad országos közút.
A 8628 j. út a 84 sz. főúttól indul, ezen keresztül észak-keletre Nagylózs, Pinnye és a 85 sz. főút érhető el. A
8627 j. út az előbbivel párhuzamosan, attól délre halad, a 84 sz. főutat keresztezve Sopronhorpács, Völcsej,
Lövő, Röjtökmuzsaj, Fertőszentmiklós érhető el rajta keresztül. A jelenlegi szintbeni vasúti keresztezés megszüntetése és új, különszintű csomópont építése kapcsán a 8626 j. út korrekciója szükséges. A korrekció a meglévő
országos közúttól északra, 50 - 50 méteres védőtávolsággal kerül kialakításra.
Sopronkövesd község közlekedési rendszerének fejlesztési javaslatát a település és a térség közlekedési adottságai, településfejlesztési lehetőségei, és jellemzői alapján határoztuk meg. A részletes programjavaslat egyes
elemei olyan fejlesztési feladatok, melyek kezdeményezője, vagy végrehajtója más és más szervezet, néhány
fejlesztés feltétlenül szükséges, mások egyéb, bizonytalan időpontban megvalósuló, beruházásokhoz kötődnek.
A közlekedési javaslat legfontosabb elemeit a településszerkezeti és a szabályozási terv tartalmazza.
A település térségében a legfontosabb, a település közigazgatási területét is érintő közlekedési fejlesztés az M9
gyorsforgalmi út, és a hozzá kapcsolódó csomópontok építése. A gyorsforgalmi út nyomvonalvezetésével és
útkategóriájával kapcsolatban nincs kialakult álláspont. Az M9 gyorsforgalmi út megépítése középtávon várható.
A tervezett M85 gyorsforgalmi út nem érinti a település közigazgatási határát, attól északra halad. Az M85 gyorsforgalmi út egyes szakaszai már megépítésre kerültek, a térséget érintő Csorna – országhatár szakasz átadása a
hatályos kormányrendelet szerint 2022-re várható.
A 8627 j. út elkerülő szakasza Sopronkövesdtől délre halad, felüljáróval halad el a vasútvonal felett, különszintű
csomópontban keresztezi a 84 sz. főutat, majd Völcsejt és Sopronhorpácsot elkerülve halad délnek, Kőszeg felé.
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A 15 számú Sopron-Szombathely fővasútvonal mentén szintén második vágány építését tervezik. Az emelt sebességű vasútvonalon nem megengedett a szintbeni keresztezés, ezért a 8628 j. út korrekciójával külön szintű
keresztezést kell kiépíteni. Az Iskola utcában nem lehetséges a beépítés miatt felüljáró építése, ezért a jelenlegi
úttól északra jelöltük ki a vasúti felüljárót és a korrigált nyomvonalat. A távlatban a 160-200 km/h sebességnek
megfelelő vasútvonalat kívánnak kiépíteni, a Bécs-Zágráb nagysebességű hálózat részeként. A nagysebességű
vasútvonalon nem megengedett szintbeni közúti keresztezés, ezért a meglevők megszűntetésével és felüljárók
építésével érhetők el az elzárt területek. A közeljövő fejlesztéseiben szerepel a vasútvonal 120 km/h sebességnek megfelelő fejlesztése. Ez a fejlesztés 10 évvel ezelött 5 éven belülre volt prognosztizálva. A vonalon új járatként indul a Pécs-Bécs gyorsvonat.
Sopronkövesd keleti részén, a vasúttól keletre lehetséges a 84 sz. főút Sopronkövesd elkerülő szakasz kialakítása, a déli visszacsatlakozási csomópontnál a vasutat és a 84 sz. főutat is külön szintben keresztezi.
2.3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK
Fontosabb szintbeni közúti csomópont
A település legfontosabb szintbeni csomópontja a két országos közút: a 84 sz. főút és a 8628 j. út csomópontja.
A tervezett vasúti fejlesztések, és a szintbeni vasúti keresztezés megszűnése miatt a 8628 j. út korrekciójával a
csomópont más helyre kerül. Ezek a csomópontok kanyarodósávos, szintbeni kialakításúak. A csomópont geometriai kialakítása, nyomvonali elhelyezése, műszaki állapota megfelelő. A problémát a főút forgalmának nagysága jelenti, a tervezett gyorsforgalmi utak orvosolják ezt a problémát. A tervezett közúti korrekciónak a meglévő
8626 j. úti szakasszal alkotott csomópontja háromágú körforgalom, amely minden forgalmi igényt maximálisan
kielégít.
2.3.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT ( KERESZTMETSZETI SZELVÉNYEK, KÖZTERÜLETI PARKOLÁS)
A település fejlesztésének egyik fontos eszköze a közlekedés komfortjának javítása.
A település belterületi úthálózata egyszerű, a település belső főútja a 84 sz. főút (Kossuth L. utca). A környező
úthálózat erre merőleges utakból áll (Margaréta utca, Petőfi S. utca, Rákóczi F. utca, Iskola utca, Liliom utca). A
Kossuth L. utcával párhuzamos a Táncsics M. utca, a Dózsa Gy. utca, a Jókai utca, a Szent László utca, a
Vörösmarthy utca, az Akác utca és a Vasút sor. Az ingatlanok megközelítése ezekről az utakról történik.
A fejlesztési területek szerkezetét a meglévő kiszolgáló utakhoz kapcsolódóan kell meghatározni.
Az Iskola utcában (8628 j. út) jelenleg szintbeni vasúti átjáró található. A vasúti fejlesztések következtében a
szintbeni vasúti átjárót meg kell szüntetni, helyette felüljárón kell az utat átvezetni. Az Iskola utca szűk beépítése
semmiféle képpen sem engedi meg felüljáró építését, ezért a 8628 j. út nyomvonal-korrekciójával felüljáróval
áthalad a vasút felett, majd a település északi részén csatlakozik a 84 sz. főúthoz. A vasútállomás jelenleg a
vasútvonal északi oldalán található, a tervezett második vágányt is az északi oldalon vezetnék. Mivel a szintbeni
átjáró megszűnése miatt az Iskola utcából nem lesz kapcsolat az állomással, vagy a korrigált 8628 j. útról kell
kapcsolatot biztosítani a vasútállomással, vagy a vasútállomást át kell helyezni a déli oldalra. Az elvágott területek (Autóliv, temető) szervesen kapcsolódnak a belterülethez, és az Iskola utcához, ezért javasolt a jelenlegi
szintbeni vasúti átjáróban gyalogos felüljáró létesítése. Javasolt a korrigált 8628 j. úton és hídján elválasztott
kerékpársáv vezetése.
Sopronkövesd és Ebergőc között helyi út kiépítését tervezik meglevő földutak felhasználásával, és ezek korrekciójával. Ehhez az úthoz csatlakozik délről a tervezett Völcsej-Ebergőc helyi út. Ez az út vasúti felüljáróval keresztezi a vasutat. A Sopronkövesd-Ebergőc úthoz kapcsolódik még a Sopronkövesd-Lövő helyi út is, ami a vasúttal
párhuzamosan, annak északi oldalán halad.
Új lakóút kialakítása tervezett az 558/1 hrszt-ú ingatlantól indulva a vasút eléréséig. A lakóútról a vasúttal párhuzamos utca kiépítése is tervezett, amely a Liliom utcát elérve ér véget.
A Dózsa utca meghosszabbítása tervezett az Ausztriába vezető burkolt út eléréséig.
Akác utca irányából induló dűlőúton a korábbiakban fahíd vezetett át a Kardos-éren át. A fahíd visszaépítését és
ezáltal a dűlőút teljes hosszon történő használhatóságának biztosítását tervezi a település.
A közutak osztályba sorolása a következő:
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Országos másodrendű főút: 84 sz. főút (meglévő) K.IV.B
Országos mellékút: 8627 j. összekötő út (meglévő) K.V.B, B.V.c-C, 8628 j. összekötő (meglévő) K.VI.B,
B.V.c-C
Feltáró kiszolgáló utak: földút K.VIII.C
Egyéb kiszolgáló utak: Az összes egyéb bel-, és külterületi út. (meglévő) B.VI.d.D
Gyalogút B.X.
A település egyéb kiszolgáló útjainak tervezési osztály szerinti besorolása belterületen: B.VI.d.B., külterületen: K.VIII.A.
A település közigazgatási területén a meglévő, beállt környezetű közterületek szabályozási szélességei megtartandók. Az utak keresztmetszeti kialakítása az úthierarchia szerint számításba vehető forgalmi igények alapján
történhet. A szabályozási tervet az alábbiak szerint javasoljuk kidolgozni:
A főút keresztmetszeti kialakítása megtartandó.
A tervezett kiszolgáló utak szabályozási szélessége minimum 14 m, a külterületi feltáró utak szélessége megfelelő, de a tengelytől számított 10-10 m-es távolságban nem helyezhető el épület, kivéve belterületi telkek esetén.
A 84 sz. főút mellett indokolt a kerékpárút továbbvezetése, a lakóutcákban önálló kerékpárút kialakítására nincs
szükség, a forgalom az útpályán bonyolódhat.
A közutak illetve a meglévő és tervezett gyűjtőút szakaszok szabályozási szélességén belül közforgalmú parkolók elhelyezhetők, azonban az OTÉK telken belüli parkoló igény biztosítására vonatkozó előírások a helyi parkolási rendelet megalkotásáig maradéktalanul betartandók. A meglévő intézmények (polgármesteri hivatal, iskola
stb.) OTÉK szerinti parkoló szükséglete közterületen is biztosítható, amennyiben telken belül nem oldható meg
az elhelyezésük. A településszerkezeti terven jelölt meglévő jelentős közhasználatú parkolóhelyeket fenn kell
tartani, illetve ki kell alakítani.
A település külterületi mezőgazdasági út hálózatában néhány útszakasz „feltáró” (gyűjtő) szerepkört tölt be. Ezeken az utakon elérhető a táblák és erdők legnagyobb része, s a mezőgazdasági járművek mellett jelentős településközi kerékpáros forgalmat bonyolítanak le.
2.3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
Sopronkövesden áthaladva, a 84 sz. főúttal párhuzamosan halad a 15 sz. Sopron-Szombathely vasútvonal. A
vasútvonal egyvágányú, villamosított. A vonalon ütemes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sopronkövesden a 15 sz. vonal vasúti megállóhelye található. Sopronból Sopronkövesdre munkanapokon 1 órás időközönként közlekednek vonatok. Az átlagos menetidő Sopron és Sopronkövesd között 15 perc. A vasút és az autóbusz egyaránt versenyképes közlekedési forma a településről Sopronba ingázók számára.
Sopronkövesd Sopronból a ÉNYKK járataival közelíthető meg, a legrövidebb hivatalos menetidő Sopron vasútállomás és Sopronkövesd vasúti megállóhely között 16 perc, A buszjáratok a 84 számú főúton közlekednek, vagyis
a járatok az országos úthálózatot veszik igénybe. Soron irányában a menetidő 30perc. Településen belüli tömegközlekedés nincsen. Az intézményi és közösségi létesítmények a központi településrészben működnek, a legtávolabbi pontoktól 2,5-3 km-es gyaloglási távolságra. A településen belüli hivatásforgalomra az egyedi közlekedési
eszközök igénybevétele a jellemző.
A tömegközlekedés kiemelt fejlesztése nem indokolt, a jelentkező igényeket megfelelően kiszolgálja.
2.3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg, nem lévén helyi tömegközlekedés. A település
közigazgatási területén jelenleg a 84 sz. főút mentén van kiépítve kerékpárút. Ennek továbbépítését tervezi az
önkormányzat a belterület északi részén A kerékpárút a Margaréta utcában és a Szt. László utcában épül ki
önálló kerékpáros - gyalogos útként, majd kiköt a Fülesi útra Itt is tervezett a kerékpárút továbbvezetése a határT TÉR-T-REND KFT.
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átkelőig. Kerékpár nyomvonal működik a 8628 j. út mellett is, a 84 sz. főút és az Autoliv Kft. közötti szakaszon, ez
azonban nem került forgalomtechnikai eszközökkel kijelölésre. A kerékpárút meghosszabbítása szerepel a község tervei között a település határig.
A településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre rákerül a tervezett kerékpárutak nyomvonala. A megvalósítás a pénzügyi források előteremtésének függvénye.
Az OTrT és a megyei rendezési terv egyaránt tartalmaz a térségben országos jelentőségű kerékpárút hálózati
fejlesztést. A fejlesztés nyomvonala Sopronkövesd délkeleti erdőterületét érinti.
2.3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A gyalogosközlekedés számára a település utcáinak egy része, egy vagy két oldalon járdával kiépültek, azonban
van olyan utca is, ahol nem épült járda, ott a gyalogos közlekedés az úttesten történik. A járdák állapota általában
jó, illetve megfelelő.
2.3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Az intézmények, nagyobb forgalmú létesítmények
(vegyesbolt stb.) előtt térköves, egyszerű közterületi parkolók működnek. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a
zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.

2.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
2.4.1 VÍZIKÖZMŰVEK
2.4.1.1 VÍZELLÁTÁS
Sopronkövesd a Soproni Vízmű Zrt. vízmű rendszeréből ellátott ivóvízzel. A település helyi két mélyfúrású kútból
kapja az ivóvizet. A kút vízhozama elegendő, minősége megfelelő, a víz különleges kezelést nem igényel. A
jelenlegi magaslati tároló térfogata és a hálózat átmérője kielégíti a jelenlegi és a távlati igényeket. Termálkút
fúrása tervezett a magtárak környezetében, az Iskola utca – Liliom utca közötti tömbbelsőben a Vt jelű településközponti területfelhasználásban.
Az ivóvíz hálózat fejlesztés során a vezetékek összekötésével a hálózat biztonsága növelhető. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
A fejlesztésre kijelölt területeken a vízhálózat a végállapotra és a teljes kiépüléshez kapcsolódó fogyasztási igényekre méretezendő. A méretezésnél az oltóvíz kivételi igényt is figyelembe kell venni, valamint a várható mentési távolságok kalkulálása alapján meg kell határozni a felszín feletti tűzcsapok helyeit. A már kiépült hálózatok
fejlesztéseként az ágvezetékek összekötésével, a hálózat biztonsága növelhető.
A gazdasági fejlesztési terület ivóvíz és ipari víz ellátása csak a konkrét igények ismeretében határozható meg. A
kapcsolódási lehetőségek rendelkezésre állnak. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell
egyeztetni. Az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági fejlesztések ellátatlanok, vízbázis,
víztározási hálózati fejlesztéseket igényelnek.
A 07/2 hrsz. út melletti terület fejlesztés vízigénye a következő:
A családi házas épületek fajlagos vízigénye 200 l/fő/d. 23 db új telek kerül kiosztásra, 3 fő/telek esetén 72 fő
háztartási vízfogyasztásával kell számolni. A kertgondozási vízigény 1,5 l/m2/d, az új telkek összterülete 21970
m2. A szükséges fajlagos használati vízigény 14400 l/d, kertgondozási fajlagos vízigény 32955 l/d. A mértékadó
tűzszakasz területe 200 m2 tüzivíz igénye 900 l/min.
A 521/76 hrsz. út melletti terület fejlesztés vízigénye a következő:
A családi házas épületek fajlagos vízigénye 200 l/fő/d. 11 db új telek kerül kiosztásra, 3 fő/telek esetén 33 fő
háztartási vízfogyasztásával kell számolni. A kertgondozási vízigény 1,5 l/m2/d, az új telkek összterülete 9105
T TÉR-T-REND KFT.
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m2. A szükséges fajlagos használati vízigény 6600 l/d, kertgondozási fajlagos vízigény 13660 l/d. A mértékadó
tűzszakasz területe 200 m2 tüzivíz igénye 900 l/min.
2.4.1.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS
Sopronkövesd a vízbázisok szempontjából az érzékeny területbe tartozik. A településen 25 éve megoldott a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése gravitációs csatornahálózattal. Sopronkövesd, Nagylózs, Pinnye, Pereszteg,
Nagycenk községek a szennyvízelvezetésére és tisztítására közös kistérségi rendszert valósítottak meg. 2014ben a szennyvíz kezelése Nagycenkről átkerült Nagylózsra, az ott kialakított működő szennyvíztisztító telepre. A
vezetékes szennyvízhálózatba kapcsolt lakások aránya 95%, a keletkezett szennyvizeket a lakosság elenyésző
része gyűjti lokálisan.
A tervezett szennyvízhálózat DN 200-as KG-PVC műanyag csövekből, a bekötővezetékek DN 200/150 KG-PVC
csővezetékkel, telken belüli csatlakozási és tisztító idommal épülnek ki. A csatornahálózat az ivóvízhálózatnál
mélyebben halad. Keresztezéseknél minden esetben a szennyvízcsatorna halad mélyebben.
A fejlesztési területek bekapcsolása a hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével, kiegészítésével megoldható. A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni, a tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
2.4.1.3 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS
Sopronkövesd nem tartozik a magas talajvízállású belvízveszélyes területek közé. A csapadékvíz elvezetését a
meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. Ezek jelenleg megfelelően biztosítják a területek víztelenítését,
azonban esztétikai és jobb helykihasználás miatt javasolt a zárt csapadékvíz csatorna kiépítése.

2.4.2. ENERGIAELLÁTÁS
2.4.2.1 GÁZELLÁTÁS
A település földgáz energiaellátása megoldott. Sopronkövesd az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Soproni
üzemigazgatóságához tartozik. A nem vezetékes energiahordozók használata, bár a vezetékes földgáz megjelenésével, terjedésével párhuzamosan szorul ki a település energiaellátásából, még ma is és várhatóan a jövőben
is, jelentős szerepet tölt be a település energiaellátásában. A földgáz megérkezése gyökeresen megváltoztatta a
település energiaellátását. A földgáz komplex hasznosításával -beruházási és üzemeltetési költségeiben még
elfogadhatóan- a földgáz termikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz termelés és főzés) teljes körű kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét.
Automatikus üzemvitelű, kezelést nem igénylő hőellátási mód is csak vezetékes energiahordozóval valósítható
meg. A földgázzal történő komfortot nyújtó, kezelést nem igénylő hőellátás lehetősége az idősebbek, a fizikailag
gyengébbek, a gyerekek helyben maradását teszi lehetővé, ezzel segíti a település népességmegtartását.
A termikus hőellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy -és ez a jellemzőbb Sopronkövesden is, a szomszédos
településekhez hasonlóan- lakóhelyiségenkénti ellátási móddal került kivitelezésre.
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, tartályos PB
gáz használata termikus célra egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el nem látott területen, illetve a gázhálózatra
nem csatlakozó telkeken.
A külterületen a villamosenergia az egyetlen gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, az összes
egyéb energiaigényt nem vezetékes energiahordozóval kell megoldani. A vezetékes gázhálózattól távolabbra eső
ingatlan gázellátása –gazdasági mérlegelés alapján- a tartályos pb gázzal is megoldható, amelyet a Flagagáz
szolgáltat és a fogyasztói oldalról nézve a vezetékes gázzal azonos értékű ellátást lehet vele biztosítani.
A hálózat középnyomású hálózat, a fogyasztóknál egyéni nyomáscsökkentők vannak telepítve. Nagynyomású
hálózat halad Sopronkövesdtől keletre. Gázfogadó létesült Nagylózson, ahonnan középnyomású gázvezeték
érkezik Sopronkövesdre.
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A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település fejlesztési területeinek kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén távlatban is biztonságos hálózat alakítható
ki. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
A 07/2 hrsz. út melletti terület gázigénye a következő:
A családi házas épületek fajlagos gázigénye 4 m3/h/épület. 23 db új telek kerül kiosztásra, telkenként 1 db 120
m2-es lakóépülettel lehet számolni. Az egyidejűségi tényező 0,8. A szükséges fajlagos gázigény 75 m3/h.
Az 521/76 hrsz. út melletti terület gázigénye a következő:
A családi házas épületek fajlagos gázigénye 4 m3/h/épület. 11 db új telek kerül kiosztásra, telkenként 1 db 120
m2-es lakóépülettel lehet számolni. Az egyidejűségi tényező 0,8. A szükséges fajlagos gázigény 36 m3/h.
2.4.2.2 VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS
Sopronkövesdet érinti országos elektromos hálózat. Sopronkövesden 120 kV-os villamos távvezetékek és 35 kVos villamos távvezetékek haladnak, és a településen főelosztó hálózati alállomás is található. A település elektromos ellátása a település belterületére és mezőgazdasági telephelyekre érkező 20 kV-os középfeszültségű
elosztó hálózatról 0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztül megoldott. A jelenlegi település igényeit a hálózat távlatban is képes biztosítani. A fejlesztési területek kiszolgálása a 20 kV-os és a 0,4 kV-os hálózatok rövid
szakaszon történő átépítésével, új trafók telepítésével megvalósítható. A 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet szerint
a 120 kV elektromos légvezeték biztonsági övezete 13-13 m, 1-35 kV elektromos légvezeték esetén 5-5 m.
Országos villamoshálózat-fejlesztés nem érinti Sopronkövesd területét.
A tervezett fejlesztéseknél különösen nagy figyelmet kell fordítani a településen áthaladó nagyszámú elektromos
szabad vezetékre, ezek tartóoszlopaikra és egyéb műtárgyaikra.
A családi házas épületek fajlagos teljesítmény igénye 10 kW/épület 3 fázisú rendszer esetén. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
A 07/2 hrsz. út melletti terület elektromos áramigénye a következő:
23 db új telek kerül kiosztásra, telkenként 1 db 120 m2-es lakóépülettel lehet számolni. A szükséges fajlagos
elektromos áramigény 230 kW.
Az 521/76 hrsz. út melletti terület elektromos áramigénye a következő:
11 db új telek kerül kiosztásra, telkenként 1 db 120 m2-es lakóépülettel lehet számolni. A szükséges fajlagos
elektromos áramigény 110 kW.
2.4.2.3 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI , GEOTERMIKUS ENERGIA
Sopronkövesd területén a közelmúltban szélerőműveket telepítettek, és erőművek telepítését is tervezik, amik az
energiatermelést fogják szolgálni.

2.4.3. HÍRKÖZLÉS
Sopronkövesd a Magyar Telekom Nyrt. 20. sz. primer körzethez tartozik, a körzetközpont Sopron. Sopronkövesd
területét nem érinti országos, regionális hálózat.
A telefonhálózat helyi rendszere kiépült, jelenleg a háztartások 75%-a van bekötve, a központ a távlati igények
kielégítésére is alkalmas. Sopronkövesden telefonközpont és rádiótelefon állomás is létesült.
A település területén a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók, új antennatorony telepítése a jövőben nem
szükséges.
Sopronkövesd mellett halad az Antenna Hungária Zrt. mikrohullámú hálózata. A magassági korlátozás pontos
meghatározása érdekében fel kell venni a kapcsolatot az Antenna Hungária Zrt.-vel. A nyomvonal beépített területet illetve fejlesztési területet nem érint. A magassági korlátozás értékét bármilyen létesítmény elhelyezésénél
figyelembe kell venni.
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A vezetékes távközlési rendszerek építését szorgalmazni kell. A cél a főállomás sűrűség további növelése a
vezetékes hírközlési hálózaton. Földfeletti vezetésű hálózatok helyett földalatti vezetésű rendszereket kell építeni.
Célszerű a közcélú rádiótelefon bázisállomásokat üzemeltető szolgáltatók között együttműködés kialakítása,
közös állomások alkalmazása. Ez a helyi hatóságok feladata az engedélyek kiadásánál. A telepítéseket tájképi
és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között magassági
korlátozással a mikrohullámú összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.
A település közmű ellátottsága jó, mennyiségben és minőségben is képes a távlati igények kielégítésére.
A meglévő víz, gáz, elektromos és távközlési hálózatok továbbvezetésével a fejlesztési területek feltárhatók.
Ennek során azonban a meglévő hálózat is átalakítható annak érdekében, hogy korszerűbb, biztonságos közműrendszerek jöjjenek létre.
A HÉSZ közművek létesítményei fejezetében néhány olyan kötelezés került megfogalmazásra, melyek az általános szakági előírások betartása mellett elősegítik a település minőségi fejlesztését.
A meglévő és tervezett közművezetékek védőtávolságait a szakági előírásoknak megfelelően biztosítani kell.

2.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A településrendezési terv felülvizsgálata során a település környezeti állapotát figyelembe vevő, annak romlását
nem okozó módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. Általánosan elmondható hogy Sopronkövesden a
környezetterhelés szintjére a jelentős átmenő forgalomnak és a gazdasági tevékenységek vannak hatással. A téli
időszakban emellett a fűtésből származó légszennyezés lehet jelentős, ez azonban a korszerű fűtési rendszerek
elterjedésével visszaszorul.
A település lakott területeit érinti a 84. Sopron - Balatonederics főút, ami a település gyűjtőútja is egyben. A jelentős forgalmú út zaj és légszennyezése hatással van a település élhetőségére. A tervezett infrastruktúra fejlesztések hatására középtávon a terhelés jelentősen csökkenhet. Első körben egy települési északkeleti elkerülő út
jöhet létre, amely az átmenő forgalom illetve a helyi gazdasági területek forgalmának egyik fő irányát szolgálná ki
a 85 sz főút felől az északi vasúti átjáró irányában, a 84 számú főút felé. Távlatban az M9 gyorsforgalmi út kedvező nyomvonalon történő megvalósulásával az átmenő forgalom nagymértékben csökkenhet a település belterületén, ugyanakkor áthelyeződhet a szőlőhegy, a rekreációs terület, az erdők és a falu közé. A jelentős új gyorsforgalmi út az idegenforgalmi hasznosítású volt majorokat is kedvezőtlen helyzetbe hozná, ellehetetlenítené a
Füles patak menti rekreációs területet és a működő lovas tanyát. Ketté vágná a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Langárok dűlőt, lekeresztezné az ökológiai folyosót Ezek megvalósulásáig a helyi kezdeményezések (sebességmérő, parkolóhely kialakítás) mérsékelhetik a lakosságot érő hatásokat.
A településen a környezeti állapotra a közlekedés-szállítás, jelentős ipari tevékenységek, hulladékkezelés van a
legjelentősebb hatással. A jövőbeli környezeti állapotot befolyásoló tervezett fejlesztéseket és meglévő elemeket
az alábbiakban vesszük számba.
A Sopronkövesdi gazdasági tevékenységek a település és a térség egyik fő megélhetését jelentik. A működő
gazdasági tevékenységek a következők:
•

TROGES-AIR TECHNIKA Légtechnika – az üzem északról zárja le az északnyugati lakóterületet. Az
üzem a területét, a területén belül a tevékenységét folyamatosan fejleszti. Az érvényes szabályozás biztosítja a terület megfelelő rendezését a településrendezési eszköztár határáig.

•

Fűrészüzem – az Önkormányzati intézmények tömbjében, a településközpontban helyezkedik el, jelenlegi
helyén a működés feltételei nem adottak és nem is alakíthatók kedvezővé. A fűrészüzem telephelyét olyan
területre szeretné az Önkormányzat áttelepíteni, ahol mind a megközelítése mind a telephelyen belüli tevékenysége a környezet zavarása nélkül folytatható. A belterület határában már kijelölt gazdasági területek az áttelepüléshez megfelelő lehetőséget kínálnak.

•

AUTOLIV - A biztonsági övek gyártásával foglalkozó, mintegy 2700-3000 munkahelyet fönntartó üzem területi fekvése kedvező, a létesítmény a környezet zavarása nélkül működik. A telep bővítéséhez új fejlesztési területet biztosít a terv.
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•

Lendvay Autószerviz – A telephely zavaró településképi hatása a főút nyugati oldalának fásításával és a
telephez délről vezető kiszolgáló út fásításával csökkenthető. A telep kialakítása a telken belüli többszintes telepítésű zöldfelület létrehozására nem ad módot, pedig ez jelentősen tompítaná a kedvezőtlen hatást. Sajnos a telek beépítésénél a telek be nem épített részeit majdnem 100%-osan leburkolták. A telken
belüli zöldfelület létrehozásának javaslatát továbbra is fenntartjuk, az árnyékolás és a mikroklímatikus állapotok javítása érdekében is.

•

Szélerőmű park - A közelmúltban megvalósult fejlesztés keretében Sopronkövesd területére 4 torony került. A településre és természeti környezetére nézve a tevékenységnek jelentős hatása nincs. A beruházó
további tornyok telepítését tervezi, ennek helybiztosítását a terv tartalmazza a mezőgazdasági területen
belüli elhelyezhetőség révén. A szélerőmű park bővítését a település támogatná, az aktuális jogszabályi
környezet ellene hat..

•

Sopronkövesd esetében a közlekedési elemek a 84-es számú főút, a 8628 jelű összekötő út, valamint a
15. sz. Sopron-Szombathely vasútvonal.

•

A település külterületét érinti az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala. Az M9 tervezett nyomvonala a
lakott illetve védett területeket részben elkerüli, részben érinti. környezeti hatásairól részletes hatástanulmány készül, jelen tervben az ismert tervezett nyomvonalat ábrázoljuk, megvalósulása jelenleg 2020 utánra tervezett.

A faluban ezen kívül a lakóterületen belül működő magánvállalkozások vannak jelen.
A jelenlegi környezeti állapot részletes jellemzését a megalapozó vizsgálati munkarész tartalmazza. Jelen javaslatban csak rövid kivonatát közöljük:
Talajvédelmi szempontból a termőföld átlagos, vagy átlag feletti adottságát kell kiemelni. Az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása szerint az elmúlt öt évben rendkívüli környezetszennyezés Sopronkövesd közigazgatási területén nem történt. A termőföld védelme érdekében a
földhivatal szakhatósági eljárás keretében juttatja érvényre az ágazati jogszabályokban előírtakat.
Sopronkövesd területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 2005. január 1-től hatályos 219//2004. (VII.21.)
Kormányrendelet szennyeződésérzékenységi besorolása szerint a „B” érzékeny kategóriába tartozik. A felszín
alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVMKHVM együttes rendeletben határozták meg.
A település a felszín alatti vízvédelem szempontjából sérülékeny vízbázisok érzékeny területe. A település nem
tartozik a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtők területének övezetébe. A felszín alatti víz és a földtani
közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben határozták meg.
A település legjelentősebb felszíni vize a Kardos-ér (Füles-patak). A patak forrásától kezdve keleti, majd déli
irányban halad, ezután ismét keletnek fordul, majd észak felé veszi az irányt, végül Agyagosszergénynél eléri az
Ikvát A terület a Hansági-főcsatorna dombvidéki vízgyűjtőjéhez tartozik. Sopronkövesd község területének felszíni vízelvezetése megoldott, a felszíni vizek befogadója a Füles-patak. A Répce, ill. Rába a 4. általánosan védett
vízminőség-védelmi területi kategóriába tartozik a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet meghatározása
szerint Sopronkövesd község területe a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A település területén 120
kW feletti teljesítményű fűtőberendezés, mint bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs. Határérték
felett szennyező pontforrás a település területén nem működik.
A 84.sz. út átmenő forgalmából, illetve a helyi forgalomból eredő légszennyező hatás időnként zavaró mértékben
terheli a környezeti levegőt a főút mentén. Sopronkövesd levegőminőségét emellett a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák meg. Ősszel és tavasszal ehhez párosul még az avar- és kerti hulladék nyílt téri égetése,
a helyi rendelet alapján az avarégetés időszaka az egyes évszakokban1,5-1,5 hónapig tart.
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A település belterületén áthaladó országos közút, a 84.sz. főút forgalma jelentős, ezért az út menti beépítéseknél
időszakosan határérték feletti zaj- és rezgésterheléssel kell számolni. Üzemi eredetű zajterhelés miatt a
TROGES Légtechnika és az Magtár utcában működő fatelep jelent konfliktust.
Sopronkövesd község Önkormányzata a térségi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A település közigazgatási területén a
szilárd települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését a STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, amely házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is
működtet. A hulladékgyűjtés tehát korszerű és megoldott a településen. A településen a hulladékkezelés rendjét
az 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete rögzíti.
A települései hulladéklerakót (0147/1, 0138) 2010-ben hagyták fel, és 2012 tavaszáig a rekultiválás zajlott a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013-as beszámolója alapján.
A településrendezési tervben a hatályos jogszabályok rögzítése mellett a jó környezeti állapot érdekében a település már megkezdett zöldfelületi fejlesztéseit támogatjuk, és javaslatokat fogalmazunk meg a további, élhető
környezetet javító intézkedésekre, pl. egységes zöldfelület fejlesztési koncepció készítése javasolt. A közelmúlt
önkormányzati erőfeszítései máris meghozták azt az eredményt, hogy Sopronkövesd kellemes és zöld lakókörnyezetű, élhető településsé kezd válni.
A tervben javasolt fejlesztési elképzelések a gazdasági, lakó és turisztikai tevékenységek számára biztosítanak
fejlesztési területet. A módosítások léptéküknél fogva jelentős környezeti hatással nem bírnak. A tervhez készülő
környezeti értékelés a módosítások vizsgálatát tartalmazza.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat és értékelés külön kötetben kerül dokumentálásra.
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Településszerkezeti terv, és annak leírás

Tartalomjegyzék

Sopronkövesd község Településszerkezeti terve ...../2017.(.... .....) határozata

Településszerkezeti terv - határozati javaslat

1. melléklet: Sopronkövesd község T-1 jelű Településszerkezeti Terv
2. melléklet: Sopronkövesd településszerkezeti tervének leírása
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések)
4. melléklet: A település területi mérlege
5. melléklet: területrendezési tervvel való összhang igazolása
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

1

KIVONAT
Sopronkövesd község Önkormányzat 2017. ……. …-i testületi ülésének
J e g y z ő k ö n y v é b ő l
Sopronkövesd Településszerkezeti Terve
A napirendhez kérdés, hozzászólás …….. hangzott el, a Képviselő-testület . .. . igen szavazattal, a következő
határozatot hozta:
Határozat
Sopronkövesd Község Önkormányzat képviselő-testülete
...../2017.(.... .....) önkormányzati határozata
Sopronkövesd Településszerkezeti Terve felülvizsgálata kapcsán a településszerkezeti terv módosítása
1. Sopronkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Sopronkövesd teljes közigazgatási területére
kiterjedő településszerkezeti terv elfogadásához, összhangban a hatályos jogszabályokkal.
2. Jelen határozat mellékletét képezik:
1. melléklet: Sopronkövesd T-1 rajzszámú Településszerkezeti Terve,
2. melléklet: Sopronkövesd településszerkezeti tervének leírása,
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések),
4. melléklet: A település területi mérlege,
5. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása,
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye.
3. A határozat és a mellékletei az elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.
K.m.f.

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

Fülöp Zoltán
polgármester
kivonat hiteléül:

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

2

2. MELLÉKLET A ..../2016. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
A településszerkezeti terv határozza meg Sopronkövesd térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és
a megőrzés, fejlesztés térbeli irányait elsősorban az önkormányzat, de a területfejlesztők, terület használók
számára is. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási módját, a település
működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli
kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában. Az országos és térségi érdek, a szomszédos
települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása, vagy legalábbis szinten
tartásának figyelembe vételével.
Sopronkövesd településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott és 3
alkalommal módosított (2007., 2012., 2014. évben) településszerkezeti terve adja, ehhez a hatályos tervi állapothoz
képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban
szereplő változások.
A településszerkezeti terv az egyes terület-felhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és beépítésre
nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület
részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati
fejlesztési szándékok, a gazdasági szereplők és a jogos magánérdek fejlesztési szándékai, valamint a 2016.-ban
elkészített településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia határozta meg. Hatottak a
besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Győr – Moson - Sopron Megye Területrendezési tervében meghatározott
követelmények, a térségi terület-felhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, kötöttpályás és közúti közlekedési,
elemként, valamint egyéb terület-felhasználási egységekben megjelenő tervezett nyomvonalként, valamint önálló
korlátozó közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási
térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások.
A településszerkezeti terv a tervezett terület-felhasználásnak megfelelően jelöli a fejlesztési területeket az
értelmezhetőséget és a változások követését segítendő.
1.1. Településszerkezet
A település terület-felhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.
A közigazgatási területet a vonalas közlekedéshálózati meglévő és tervezett elemei közel északnyugat - délkeleti
tengellyel, valamint a Füles patak, szintén északnyugat - délkeleti tengellyel jelentősen tagolja.
A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének meghatározóbb vonalas elemei:
•

A település területét északnyugati-délkeleti irányban 84 számú Balatonederics - Sárvár - Sopron
másodrendű főút szeli át,

•

A másodrendű főúttal közel párhuzamosan, a főúttól keletre halad a Szombathely – Sopron - Ágfalva
(Ausztria) nyomvonalon közlekedő országos törzshálózati vasútvonal, ami fizikai határt képez a település
keleti meglévő és tervezett gazdasági területei és a meglévő és tervezett lakó és településközponti területfelhasználások között.
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•

A közigazgatási területen haladó, a 84. számú másodrendű főútba torkolló északkelet-délnyugat irányú a
8628 j. Pinnye - Sopronkövesd összekötő út, ami az országos hálózati szerepen túl a vasúton túli gazdasági
és mezőgazdasági területeket tárja fel kapcsolja össze.

•

A 120kV-os térségi ellátó villamos légvezeték a település keleti részén működő elektromos alállomáshoz
érkezik a 8628j. összekötő út közelébe. A keleti mezőgazdasági területekre és részben a meglévő és
tervezett gazdasági területekre van korlátozó hatása.

•

A közigazgatási terület nyugati részén folyik a Füles patak, a települési mélyvonalon völgyeleten.
Északnyugat felöl érkezik, déli irányba fordulva lekeresztezi a belterület lakóterületi részét, a 84. számú
másodrendű főutat, a vasútvonalat és délkeleten hagyja el Sopronkövesd területét. A vízfolyás nyugat felöl
képez természetes határt a belterületi terjeszkedésnek.

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett településszerkezetet alakító elemek:
•

A közigazgatási területet kettéválasztva halad az OTrT-ben meghatározott nyomvonallal északnyugat délkeletii irányú vonalvezetéssel az M9-es tervezett gyorsforgalmi út, ami Nagycenk térsége (M85)Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd-Szatymaz-Szeged-Makó
(Románia) nyomvonalon épülne ki. Terület-felhasználási besorolás nélkül csak jelképesen kerül a
településszerkezeti tervre az új kedvezőtlen nyomvonal. Sopronkövesd belterületétől leszakítja a tervezett
természetközeli rekreációs területet a Füles patak völgyében és megszünteti a szőlőhelyi, valamint a nyugati
erdőségekkel való kapcsolatot is, a Lajos major idegenforgalmi hasznosítását is ellehetetleníti.

•

A belterületet északról elkerülő út összekapcsolná a 84. számú II. rendű főutat és a 8628 j. összekötő utat. A
nyomvonal a gazdasági területnek északkeletről képezné a természetes határát, a belterület északi határán
csatlakozna vissza a főúthoz, a nyugati belterületet északról határoló Fülesi úti csomópontnál. A vasútvonal
fejlesztése esetén a vasút feletti különszintű átjárhatóság lehetőségét teremti meg.

A fontosabb településszerkezetet meghatározó terület-felhasználások egymástól elkülönülten, egymásra kedvezőtlen
hatást nem gyakorolva alakultak ki és fejlődnek tovább. Sopronkövesd területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő
településrészek nincsenek a gazdasági területeket és a majorságokat kivéve. A történetileg szétváló falurészek
nincsenek. A település utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem különbözik,
speciálisan kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen.
A belső magot a településközponti és lakóterületi terület-felhasználások képezik. A gazdasági területek a
lakóterületekkel nem vagy csak kismértékben keveredve, a belterületi határok közelében alakultak ki és fejlődnek
tovább.
1.2. Belterület és belterületi fejlesztés
A településszerkezeti terv a térségi tervek adta lehetőségekhez képest (GYMSMTrT) jelentős méretű, tervezett lakó
és gazdasági területek kijelölését tartalmazza. Ezek jellemzően a település északi és keleti részén helyezkednek el.
A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint ütemezetten
javasolható. A belterület bővítése környezeti és infrastrukturális feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek
finanszírozásában valósítható meg, településrendezési szerződés sajátos jogintézményének alkalmazásával.
Északon belterületbe vonásra javasolt a lakóterületi fejlesztésre kijelölt terület a 84. számú főút és a vasút között, a
már kijelölt gazdasági terület északi határáig húzódóan. Ugyancsak belterületbe vonással javasolt a Rákóczi Ferenc
utcától délre, az utcával közel párhuzamosan kijelölt lakóterületi fejlesztés megvalósítása. Az Iskola utcához délről
kapcsolódó lakóterületi és belterületi bővítés csak a portahasználati fejlesztéshez kapcsolódóan, a szükséges
mértékben valósítandó meg.
A mezőgazdasági céllal használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt, a tulajdonosi
szándékegyezés esetén elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti szabályozást, valamint a fejlesztéshez
szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, külön önkormányzati döntés alapján. Termőterület végleges
más célú hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek
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meglétéhez köthető. A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a
bevonni kívánt terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása
megvalósítható legyen.
A gazdasági területek fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A fenntartható fejlődést
szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása érdekében a fejlesztéshez biztosítani szükséges
a tér és településszerkezeti szinten jelentkező infrastrukturális ellátást, amennyiben a hasznosítás kapcsán felvetődik
a meglévő telekszerkezet átalakítása, átrendezése, továbbosztása. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem
kizárólag a meglévő és tervezett belterületen belül helyezkednek el.
Külterületen, a településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A beépítésre szánt
különleges terület-felhasználásba sorolt telkek a korábban is különleges terület-felhasználásba sorolt volt majorságok
idegenforgalmi területei, a Lajos majorban és a Franciska majorban a mezőgazdasági üzem a Lajos major
északnyugati határánál. A belterülettől távollévő beépítésre szánt telkek belterületbe vonásai nem javasolt.
1. 3. Területfelhasználás rendszere
A beépítésre szánt területek Sopronkövesd területén belül, az építési használat általános jellege, valamint a sajátos
építési használata szerint, a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Beépítési sűrűség

Közüzemi közművesítettség
mértéke

lakó

falusias

0,5

teljes

vegyes

településközpont

1,5

teljes

gazdasági

kereskedelmi, szolgáltató
Idegenforgalmi
(Franciska major, Lajos major)
sport

2,0

részleges

0,6

hiányos

0,4

részleges

temető
mezőgazdasági üzemi, új
majorság,
hulladék udvar

0,1

hiányos

0,8

részleges

0,2

részleges

különleges

A beépítésre nem szánt területek a használat általános jellege, valamint a sajátos építési használata szerint a
következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

beépítési sűrűség

Közüzemi közművesítettség
mértéke

a feltárt telkek közművesítettségi mértékével azonos

közúti közlekedési terület

-

Kötöttpályás közlekedési terület

-

vasúti megállónál teljes,
egyéb helyen hiányos

telekigényes közmű

-

közmű-technológia
igényszintje szerinti

zöld

közkert

-

hiányos

erdő

védelmi, gazdasági, közjóléti
GYMSMTrT szerinti

-

közművesítetlen

közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési-
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mezőgazdasági
vízgazdálkodási

különleges beépítésre
nem szánt

általános

-

közművesítetlen

kertes

0,1

hiányos

vízfolyások, csatornák, árkok,

-

közművesítetlen

Sport (P+R mellett, motokross)

0,05

hiányos

rekreációs idegenforgalmi

0,1

hiányos
hiányos

0,1

hiányos

szélkerék-erőmű
napelem-park

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%,
a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.
A terület-felhasználáshoz kapcsolódik a beépítési-sűrűség, ami nem telekre lebontva, hanem a terület-felhasználási
egységekre (építési telkek és a hozzájuk tartozó kiszolgáló utak együttes területe) határozza meg a beépítés
intenzitását. A beépítésre nem szánt terület-felhasználásnál a beépítési sűrűség jellemzően nem értelmezhető, ahol
megengedett a korlátozott beépítés, csak ott kerül meghatározásra.
Az egyes terület-felhasználási egységek minimális közüzemi közművesítettségének mértékét a fenti táblázatok
rögzítik. A terület-felhasználási egységekben, építési övezetekben, övezetekben az építés során a közölt minimális,
vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő feltételeket kell alkalmazni. A közműellátás
közüzemi szolgáltatással, vagy környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők, az
övezetre előírt teljes, részleges, hiányos közművesítettség esetében is. A közművesítési szinteket és feltételeket
külön jogszabály határozza meg (OTÉK 8.§ és a 33.§).
1.4. Beépítésre szánt területek terület-felhasználási besorolása és változásai
A beépítésre szánt területek igénybevétele, a kialakult és már beépített tömbökhöz szervesen kapcsolódóan történhet
meg. Az ütemezhetőség alapfeltétele, hogy a környezeti és infrastrukturális ellátás létrehozása a fejlesztésben
érdekeltek finanszírozásában valósuljon meg.
1.4.1. Lakóterület
A meglévő lakóterületeket a meglévő jó minőségben kell megőrizni, megújítani. Minőségi fejlesztésre a
településszerkezeti terv az északi területrészeken ad lehetőséget. A kialakult lakóterületeken a lakásszám
növekedést keretek között kell kezelni, figyelemmel kell lenni az ellátó intézményi és a meglévő kiépített
infrastrukturális hálózatokra, a jól használható porta méretekre és a jól élhető telekterületekre. A lakóterületi
fejlesztésre kijelölt területek a település feltárulása szempontjából, rálátás és kilátás védelem, valamint tájképvédelem
szempontjából kiemelt helyzetben vannak. Sopronkövesd belterületén a földszintes, alacsony beépítési intenzitású
karakter és a kedvező légtérarány megőrzendő. Az északi, a főút és a vasút közötti területen képzelhető el a
település sziluettet lezáró, emeletes, kistársasházas beépülés. A kialakult és új beépítésre szánt lakóterületeken a
környezet értékeit tiszteletben tartó, ahhoz igazodó, megfelelő lakófeltételeket és környezeti minőséget jelentő
fejlesztéseket, korszerűsítéseket célszerű támogatni, előtérbe helyezni.
A lakóterületi fejlesztések összterületi nagysága a korábbi lehetőségekhez képest csökken, központi belterület
tartalék területein a jövőben is biztosított a lakóterületi igénybevétel.
Tervezett lakóterület a Jókai Mór utca folytatásaként a Szt László utca jobb oldalán és a Dózsa György utca északi
irányú folytatásában kétoldalasan van kijelölve, valamint a Liliom utcától északra. További fejlesztési ütemként
megmaradnak a Rákóczi Ferenc utcától délre és a Lajos major irányába kijelölt lakóterületek. A tervezett
lakóterületeken a lakóterületi karakterhez igazodó fejlesztéseket egyedi telkes megvalósítással célszerű szorgalmazni.
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1.4.2. Vegyes, településközponti terület
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Kossuth Lajos utca - Iskola utca és
Kastélypark utca által határolt tömb területét, az Önkormányzat hivatal, termelői piac, a posta telkeit, a parókia telkét
valamint a Liliom és Kastélypark utca Vasútsor utca közötti tömbbelsőt. Az intézmények és hitéleti létesítmények
többsége a terület-felhasználásba kerül. Északon a településkapu létrehozását segíti az utolsó telek
településközponti besorolása. Ez a területfelhasználás elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra, ugyanakkor építészeti
kialakításával fogadó jelleget kölcsönöz a belterületi határnak.
1.4.3. Gazdasági terület
A településszerkezeti terv a következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöli ki, mely elsősorban a
környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál:
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület-felhasználásban marad a már működő AUTOLIV Kft. területe
és az út északi oldalán már korábban besorolt terület. A terület-felhasználásba kerül a fejlesztésre kijelölt,
megnövelt terület a 8628 jelű összekötő út környezetében déli irányban is a Keleti kertalja dűlő felé,
valamint északon a Paptó dűlő felé.
A Kossuth Lajos utca északkeleti oldalán, települési kapuként fogadó, étterem létesült kereskedelmi
szolgáltató terület-felhasználáson belül. A hidroglóbusz vízmű telke is a területfelhasználás része.
A Troges Air-Technik Kft. üzemi területe a belterület északi határán helyezkedik el, nyugatról közvetlenül
határos a 84. számú másodrendű főúttal. A gazdasági tevékenység bővítésére lehetőséget biztosít a
lakóterület irányában kijelölt fejlesztés.
A Lövő felé vezető út északkeleti oldalán, mezőgazdasági terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági
területbe került a jogfolytonosság miatt és a déli településkapu létrehozása érdekében. A másodrendű főút
nyugati oldalán autószerviz működik lakóterületi besorolásban, a belterületi határon kiépített déli kiszolgáló
útról.
A Vasút sor lakótelkeit működő kereskedelmi szolgáltató terület-felhasználásba sorolt üzem telke zárja le.
A tényleges üzemi telek kerül a terület-felhasználásba területi bővítési lehetőség nélkül.
A Péter major nyugati részen (0290/5 hrsz) raktárépület, a keleti gazdasági célú részen volt vadászház,
jelenleg lakó és vendégház (0290/9 hrsz), a gazdasági övezetekhez rét, legelő besorolású földrészletek, és
(0290/2-4 hrsz, 0290/7-8 hrsz) lótartás számára alkalmas épületek találhatók. A mezőgazdasági
gyümölcstermesztési tevékenység és a lovas-turizmus felélesztését, hosszú távú fennmaradását szolgálja
a Gksz jelű területhasználati besorolás megtartása.
1.4.4. Különleges beépítésre szánt terület
Különleges idegenforgalmi terület (Kid) jelű terület-felhasználásába a korábbi majorságok területei kerültek a Péter
major kivételével, vagyis a Franciska major kutyaterápiás központja, a Lajos major kúria jellegű épülete és a hozzá
kapcsolódó idegenforgalmi céllal hasznosítható volt gazdasági épületei és telkei, valamint a keleti erdők vadászházas
telkei. A besorolás célja a történelmi atmoszféra és a hagyományos területhasználatok megőrzése és az
idegenforgalom erősítése, fellendítése.
Különleges temető területi (Kte) besorolásban marad a 8628 jelű összekötőút déli oldalán, közel 200 éve meglévő
temető. A korábban kijelölt terület némileg csökken a temető parkoló, a sportpálya és a P+R parkoló révén.
Különleges sportpálya terület-felhasználási besorolás területe a vasút irányában a vasúti telek rovására
kismértékben növekszik. A beépítésre szánt besorolás megmarad a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében.
Különleges mezőgazdasági üzem terület (Kmü) kijelölése új tanyagazdaság létrehozását teszi lehetővé, de csak
abban a mértékben ami a környezetének területhasználatát nem zavarja.
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Különleges hulladék udvar új kijelölése az északkeleti gazdasági terület tövében segíti a település
hulladékgazdálkodási programjának megvalósulását, gazdasági környezetben, a védett területekre gyakorolt
kedvezőtlen hatás kiszűrésével. A terület könnyen megközelíthető kiszolgálható az összekötő út felöl.
1.5. Beépítésre nem szánt területek terület-felhasználási besorolása és változásai
1.5.1. Közlekedési és közműterületek
Közúti közlekedési terület
A már meglévő kiépített elemekben változás nincsen. Közlekedési terület-felhasználásba kerülnek az országos
úthálózati elemek, a 84. számú másodrendű főút és a 8628 jelű, a 8627 jelű összekötőút, valamint a már
kiszabályozott, de még meg nem épített északi elkerülő út. Ezek a településszerkezetet meghatározó utak.
A település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó
közlekedési terület.
Kedvezőtlen változást az M9 nyomvonalának OTrT szintű kijelölése jelent. A tervre a nyomvonal csak jelképesen
kerül fel. Elválasztja a szervesen együtt élő területhasználatokat, a falu, a szőlőhegy, a rekreációs kiránduló területek
megközelítését használatát és a Lajos major működését lehetetleníti el.
A jelentősebb parkolók létesültek az önkormányzat épülete és a templom kertje között, a temető nyugati oldalán, a
Vasút sor vonalában, az északi kapuként működő étterem fogadó előtt.
Kötöttpályás közlekedési területbe a 15. számú törzshálózati vasútvonal telkei kerülnek és a kialakított és a vasúti
megállóhoz kapcsolódó működő P+R parkoló a 8628 jelű út déli oldalán.
Telekigényes közműterület A vonalas közművek elhelyezése, általában a közlekedési területen, földhivatali
nyilvántartás szerinti szélességen belül biztosított. A nem vonalas jellegű közüzemi közműlétesítmények (pl.:
elektromos alállomás, gázfogadó, vezetékes hírközlési központ, szennyvíz átemelő) közmű területfel-használásba
kerülnek. Szükség esetén új közműtelek bármely terület-felhasználásban létrehozható. A vízmű és a hidroglóbusz a
környezetére jellemző terület-felhasználásban marad.
1.5.2. Zöldterület
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület. A település zöldterülete a Füles-patak
(Kardos-ér) északi partján, a belterületi 94 hrsz-ú telken létesített tó és környezete. A horgásztavi átminősítés jelenleg
folyamatban van. A részben díszkertként kialakított zöldterület - egyben vizes élőhely is - melynek területe és
környezete jó adottságú, fejleszthető közkert. Ugyancsak közkerti besorolásba került erdő besorolásból a Liliom utcai
lakóterület környezetében övárok funkciót is hordozó közkert és tó jellegű vízfelülete.
Közkert besorolásban marad a 41/6 hrsz telek, mely jelenleg még mindig a fatelep része. Központi helyzete miatt és
az intézményi, lakó környezete miatt a terület más célú hasznosítása, közkert kialakítása továbbra is cél.
1.5.3. Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az erdészettől kapott adatszolgáltatás, valamint a GYMSMTrT
erdőgazdálkodási térségei jelölése alapján kerül sor. A település erdőterületei, a rendeltetésük szerint,
településszerkezeti terv szintjén is megkülönböztetetten jelennek meg. A közjóléti, a gazdasági célú és a védelmi célú
erdőterületek külön terület-felhasználásba kerülnek.
1.5.4. Mezőgazdasági területek
Az Má-á jelű területfelhasználás az általános mezőgazdasági területeket fedi le, árutermelő gazdálkodásra kijelölt
mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző.
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Az Má-em jelű övezet a szélerőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet, ahová a szélerőművek
szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon területek, ahol a szélkerekek biztonságos
üzemeltetése érdekében az építés korlátozott, de a mezőgazdasági hasznosítás nem.
Az Mk jelű övezetkertes mezőgazdasági övezet, ahová hobbi szintű vagy kiegészítő tevékenységként árutermelés
céljára szolgáló területek tartoznak, melyen épülettel jellemzően nem beépített, a szőlőhegyen elsősorban a
kertművelés tájképformáló látványa a meghatározó a falu és a Füles patak felöl és a domboldalra felkúszó erdő
lábánál.
1.5.5. Vízgazdálkodási terület
A fő vízfolyás az ingatlan nyilvántartás szerint Kardos-ér, sopronkövesdi elnevezése szerint Füles patak. A
vízfolyáshoz kapcsolódnak az egyéb a közigazgatási területen áthaladó belvízcsatornák.
A vízfolyásokon kívül a település belterületének déli részén az Alsó rét dűlő közelében, a Kossuth Lajos út és a vasút
között a Füles patak északi partján kialakult közkertben - található a Sopronkövesdi Horgász- és Szabadidő tó. A
belterület északi részén övárok jelleggel alakult ki az északi közkert tava, a Liliom utcától északra a lakóterület és a
vasút között.
1.5.6. Különleges beépítésre nem szánt területek
Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kbsp)
A sopronkövesdi sporttelep közelében, a P+R parkolótól délre megvalósult teniszpálya területe beépítésre nem szánt
sportolási célú terület-felhasználásba kerül. Kiszolgálását a szomszédos közös parkoló és a sporttelepi öltöző szertár
épület tudja biztosítani. Ugyancsak építési igény nélküli az északi közigazgatási határon átnyúló MotoCross
pályarendszer területrésze.
Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kbre)
A Füles patak északi szakaszán kijelölt terület terület-felhasználási besorolása megmarad. A természetközeli állapotú
területrész rendezvénytérként és a patak közelében kialakult lovas tanyához kapcsolódóan is fejleszthető rekreációs
céllal, szűk építési lehetőségek között, de a terület jó és kedvező tájhasználati állapotának fenntartásával.
Különleges beépítésre nem szánt szélerőműpark területe (Kbem)
A keleti közigazgatási határhoz kapcsolódó mezőgazdasági területeken szigetszerűen léteznek és működnek
szélkerék-erőművek az elhelyezésükre kijelölt telekrészeken.
Különleges beépítésre nem szánt napelem -park területe
A vasút és a korábban is besorolt gazdasági területek közötti telkek, valamint a volt homokbánya és rekultivált
szeméttelep területének telke kerül a terület-felhasználásba.
•

Tájrendezés és természetvédelem

A tájhasználatra várhatóan, a távoli jövőben megvalósuló két elképzelés jelent nagyobb változtatást: a tervezett
gyorsforgalmi út települést érintő a korábbiakhoz képest új nyomvonalon elképzelt szakasza, és a meglévő
szélerőmű-park további fejlesztése. Mindkettő a településtől független döntések eredménye. A gyorsforgalmi út csak
tengelyvonallal kerül a településszerkezeti tervre, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet érinti,
keresztezi az ökológiai folyosót, megközelíthetetlen módon kettévágja a védett területeket és a belterületet
(magterület, NATURA 2000). A másik területfelhasználás kijelölésére sem kerül sor. Az önkormányzat által
támogatott kisebb önkormányzati és egyedi tulajdonosi fejlesztési szándékok, léptéküknél fogva a tájszerkezetre
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jelentős hatást nem gyakorolnak. A meglévő és üzemtervezett erdőterületek erdő terület-felhasználási kategóriába
kerülnek, ezzel a településen az erdősültségi arány fenntartása biztosított.
A külterületen nem jellemző a mezsgyék, mezőgazdasági utak fásítása, pedig ezek esztétikai és termelési
szempontból is hasznos elemei a tájnak. A tájfásítási javaslat terület-felhasználási módosításként nem jelenik meg,
de mezőgazdasági szempontból is indokolt.
A helyi természeti értékek védelmét a 8/2011. (IV. 25.) önkormányzati rendelet garantálja.
•

Zöldfelületi rendszer

A településen a vízfolyások és csatornák fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. A jelentősebb
vízfolyások: a Füles patak és a közigazgatási területen belül a térségi belvíz- és csapadékvíz elvezető csatorna, a
Temető-árok mentén. A meglévő vízfolyások medrét és partját lehetőség szerint természetközeli módon kell
kialakítani és fenntartani. A mederburkolást el kell kerülni, amennyiben ez árvíz és belvízvédelmi szempontból
lehetséges. A természetes vegetációval kísért csatornák, mint vonalas elemek a helyi ökológiai hálózat jelentős
elemeivé válhatnak. A vízfolyást követve összeköthetik a település egyes értékes természeti területeit (erdőket) illetve
a falun belül alternatív közlekedési és rekreációs útvonalként szolgálhatnak.
•

Örökségvédelem

A településszerkezeti terv biztosítja a meglévő értékek hosszú távú megőrzését mind az országos védelem mind a
helyi értékvédelem szempontjából. Megőrzi a település közterületi közlekedéshálózati rendszerét, vonalvezetését,
szélességét, a történetileg kialakult légtérarányokat, valamint a kialakult és jellemző terület-felhasználási
besorolásokat, telekszerkezeti rendszereket. Illeszkedési építészeti arculati szempontokat a jövőben nem a
településrendezési eszköz hivatott érvényesíteni.
Összesen 16 db ismert régészeti lelőhely található Sopronkövesd közigazgatási területén. A nyilvántartott régészeti
lelőhelyek „ex lege” általános védettséget élveznek.
A helyi építészeti értékek védelméről a 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelet gondoskodik.
•

Közlekedés

5.1. Közúti közlekedés
Sopronkövesd közlekedési kapcsolatában meghatározó a 84 sz. II. rendű főút. Az országos hálózat része a
belterületet is érintő 8628 jelű összekötőút. Az országosan tervezett vasútfejlesztés megvalósítása (kétvágányúsítás
és emeltsebességű közlekedés) szükségessé teszi az országos úthálózati elemeket összekötő, északi elkerülő
szakasz közlekedés területi besorolását. A vasút felett északon és délen különszintű átvezetés tervezett.
A település közigazgatási területét érintő közlekedési fejlesztés az M9 gyorsforgalmi út, és a hozzá kapcsolódó
csomópontok építése. A gyorsforgalmi út nyomvonalvezetésével és útkategóriájával kapcsolatban nincs kialakult
álláspont. Az M9 gyorsforgalmi út megépítése középtávon, vagy később várható.
A belső úthálózat a fejlesztési területek kiszolgálásához kapcsolódóan fejleszthető a lakóterületeknél és a gazdasági
területeknél hálózati rendszerben a meglévő kiszolgáló és lakóutakhoz igazodóan. Délen a gazdasági területek
fejlesztéséhez kapcsolódóan elsőrendű fejlesztési feladat a lakóterületek és központi területek tehermentesítésével
megvalósuló kiszolgálás.
A településszerkezeti terv rögzíti a kerékpárút nyomvonalát. A 84 számú II. rendű főút mellett indokolt a kerékpárút
továbbvezetése, a lakóutcákban önálló kerékpárút kialakítására nincs szükség, a forgalom az útpályán bonyolódhat.
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Az OTrT és a megyei rendezési terv egyaránt tartalmaz a térségben országos jelentőségű kerékpárút hálózati
fejlesztést. A fejlesztés nyomvonala Sopronkövesd erdőterületét érinti.
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Az intézmények, nagyobb forgalmú létesítmények
(vegyesbolt stb.) előtt térkő burkolatú, egyszerű közterületi parkolók működnek. Ezek sem forgalmi szempontból, sem
a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.
5.2. Kötöttpályás közlekedés
A 84 sz. főúttal párhuzamosan halad a 15 számú Sopron - Szombathely törzshálózati vasútvonal. A vasútvonal
egyvágányú, villamosított. Fejlesztése tervezett két-vágányúsítással és gyorsvasúti átépítéssel. A fejlesztés a
szintbeni vasúti átjárók különszintűvé tételét vonja maga után. Az északi átvezetés helye változatlan marad, az Iskola
utcai átvezetés a belterülettől délre kerül. ennek révén a településre irányuló gazdasági forgalom függetleníthető a
lakó és településközponti területektől. A fejlesztés jelen fázisában nem indokolt a vonalvezetés és szélesség
megváltoztatása.
•

Közműellátás

A vízellátás kapcsán az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági fejlesztések ellátatlanok, vízbázis,
víztározási hálózati fejlesztéseket igényelnek.
Sopronkövesd a vízbázisok szempontjából az érzékeny területbe tartozik.
A fejlesztési területek bekapcsolása a kiépült szennyvízelvezető hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével,
kiegészítésével megoldható. A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni, a
tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
Sopronkövesd nem tartozik a magas talajvízállású belvízveszélyes területek közé. A csapadékvíz elvezetését a
meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. Ezek jelenleg megfelelően megoldják a területek víztelenítését.
A település és főként a belterületen földgáz energiaellátása megoldott. A hálózat középnyomású hálózat, a
fogyasztóknál egyéni nyomáscsökkentőkkel. A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település
fejlesztési területeinek kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén
távlatban is biztonságos hálózat alakítható ki.
Sopronkövesden 120 kV-os villamos távvezetékek és 35 kV-os villamos távvezetékek haladnak, és a településen
főelosztó hálózati alállomás is található. A település elektromos ellátása a település belterületére és mezőgazdasági
telephelyekre érkező 20 kV-os középfeszültségű elosztó hálózatról 0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztül
megoldott. A jelenlegi település igényeit a hálózat távlatban is képes biztosítani. A fejlesztési területek kiszolgálása a
20 kV-os és a 0,4 kV-os hálózatok rövid szakaszon történő átépítésével, új trafók telepítésével megvalósítható.
A külterületen a villamosenergia a gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, e mellett azonban a
környezetbarát alternatív energia hordozók (biomassza, geotermikus, szolár) is alkalmazhatók a szőlőhegyen, a
különleges területeken, a volt majorságokban.
Sopronkövesd a Magyar Telekom Nyrt. 20. sz. primer körzethez tartozik, a körzetközpont Sopron. Sopronkövesd
területét nem érinti országos, regionális hálózat. A telefonhálózat helyi rendszere kiépült, telefonközpont és
rádiótelefon állomás is létesült. Jelenleg a háztartások 75%-a van bekötve, a központ a távlati igények kielégítésére is
alkalmas. A település területén a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók, új antennatorony telepítése a jövőben
nem szükséges.
•

Környezetvédelem

A településrendezési terv felülvizsgálata során a település környezeti állapotát figyelembe vevő, annak romlását nem
okozó módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. Sopronkövesden a környezetterhelés szintjére a jelentős
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hatással, a Sopronba irányuló átmenő forgalom és a gazdasági tevékenységek vannak. A téli időszakban emellett a
fűtésből származó légszennyezés lehet jelentős, ez azonban visszaszorul a korszerű fűtési rendszerek elterjedésével.
A 84. számú főút történetileg kialakult szélessége kedvező, az előkert nélküli beépítésekre gyakorolt
forgalomterhelési hatások a főút zöldítésével mérsékelhetők. Forgalomtechnikai eszközökkel az átmenő forgalom
lassítható, kedvezőtlen hatásai mérsékelhetők. A keleti gazdasági területek forgalma a főútról áthelyezhető az északi
és déli vasúti átjáró között a gazdasági területeket kiszolgáló új nyomvonalra, ami a belterület központjának
gazdasági forgalomból adódó terhelését szintén mérsékelni tudja.
A talaj védelme keretében a településen a termőföld besorolására az átlag feletti minőségi osztályba tartozás a
jellemző. Ezért a fejlesztési területek hasznosítására csak ütemezetten kerülhet sor. I ütemben a Liliom utca környéki
lakóterület fejlesztés megvalósítása a cél. A déli irányú lakó és gazdasági területi fejlesztések II. és III. ütemben
valósíthatók meg.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme
Sopronkövesd területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 2005. január 1.-től hatályos 219//2004. (VII.21.)
Kormányrendelet szennyeződésérzékenységi besorolása szerint a „B” érzékeny kategóriába tartozik. A felszín alatti
vízvédelem szempontjából sérülékeny vízbázisok érzékeny területe.
Levegőtisztaság-védelem szempontjából
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet meghatározása
szerint Sopronkövesd község területe a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A település területén 120 kW
feletti teljesítményű fűtőberendezés, mint bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs. Határérték felett
szennyező pontforrás a település területén nem működik.
Zaj- és rezgés elleni védelem
A település belterületén áthaladó országos közút, a 84.sz. főút forgalma jelentős, ezért az út menti beépítéseknél
időszakosan határérték feletti zaj- és rezgésterheléssel kell számolni. Üzemi eredetű zajterhelés miatt a TROGES
Légtechnika és az Magtár utcában működő fatelep jelent konfliktust zajterhelés szempontjából. Utóbbi
településközpontból való kitelepítése elérendő cél.
A vasúti zaj elleni védelem a lakóterületi fejlesztéseknél a zajgátló fal szükség szerinti továbbépítésével oldandó meg,
valamint a vasút és új lakóterületek közötti legalább 50m széles zöldterület megvalósításával.
A hulladékgazdálkodás,
A településen a hulladékkezelés rendjét az 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete rögzíti. A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést működik

•

Védőterületek, védősávok, korlátozások

A tervlapon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok és
egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint övezeti
előírásokhoz nem köthetők (védőterületek, védősávok és korlátozással érintett területek, meghatározva a más
jogszabállyal érvényesülő elemeket).
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági
terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését,
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az
illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon
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alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon alapuló elem szerepel, ezek
módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
A 84. számú másodrendű főút mentén az átkelési szakasz kivételével az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv
biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges, (Kktv. 42/A §. (1) a) pont).
Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó, ahol
minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Kktv. 42/A §. (1) a) pont)
A tervezett M9-ös gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület,
gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 38. (8). A korábbi tervekben szereplő nyomvonaltól
eltérő megváltozott nyomvonal az OTRT alapján került rögzítésre a terven jelképesen, amely a részletes szakági
tervek alapján később pontosítandó, terület-felhasználáshoz köthető.
A GYSEV 15. számú Szombathely-Sopron törzshálózati vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül
építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével.
Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
A villamosvezetékek és létesítmények szélső vezetékétől meghatározott védősávja (a biztonsági övezetben
bármilyen tevékenység végzéséhez a létesítmény üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet):
• 120 kV távvezeték biztonsági övezete:
13,0m-13,0 m,
• 20kV-35kV légvezeték biztonsági övezete:
5,0m- 5,0m.
Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
• Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,
•
•

Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m,
Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.

Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
A szomszédos Röjtökmuzsaji vízbázis kijelölt hidrogeológiai “B” védőterületének délnyugati széle átér Sopronkövesd
külterületére, emiatt érintett a település az országos vízminőség-védelem vonatkozásában. A védőterületen
betartandók a vonatkozó jogszabály előírásai (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet). A védőterület a délkeleti
erdőtömböt metszi, a vízbázis védelme teljes mértékben biztosított.
Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovas-turizmus céljait szolgáló
épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. (43/2007. (VI.1.) FVM.
rendelet)..
Mesterséges tavak, vízfolyások, felszínivíz levezető árkok 3m széles parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni
(83/2014. Korm. rendelet).
A tavakhoz kapcsolódó zöldterületi részeket a mindennapi rekreációt szolgáló ligetes zöldfelületként kell kialakítani.
Épület a tavakhoz kapcsolódó zöldterületeken nem építhető.
Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000 SCI területe, országos ökológiai folyosó és puffer terület)
esetében az elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése. Országos természetvédelmi terület a Nagyerdő dűlő
erdővel borított keleti fele, aminek egy része NATURA2000-es terület is, magterület is és puffer terület is. Az
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erdőtömb nyugati oldala tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület térségi övezetébe tartozik. A Füles
patak szintén NATURA 2000-es terület, az ökológiai folyosó része, a folyosót puffer sáv kíséri. A Közigazgatási
terület nyugati részén a szőlőhegyi kertek az ökológiai hálózat puffer területébe tartoznak. A közigazgatási terület
nyugati részén lévő erdők az országos természetvédelmi terület, NATURA2000-es terület és a magterület részei.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt mezőgazdasági és erdő
területeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő. A tájképvédelem szempontjából kiemelten
kezelendő területbe. A Füles patakot kétoldalról kísérő beépítettlen mezőgazdasági és erdős földrészletek szintén a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő térségi övezetbe tartozó területek.
Egyedi tájértékek a településszerkezeti terven feltüntetésre kerültek, megőrzésük a tájkarakter szempontjából fontos
települési cél, történeti folytonosságot őriznek meg.
Helyi természeti értékek védelméről a 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelet gondoskodik. Helyi védett elemek:
•

a 081/2. hrsz-ú terület, természeti értékét a téltemető (Eranthis hyemalis) és a terület tölgy és vérbükk
matuzsálem fái jelentik,

•

a községháza épülete északnyugati sarkánál lévő páfrányfenyő (Ginkgo-Biloba).

Korlátozások
•

Lakóterületi és gazdaságfejlesztésre kijelölt, közművel ellátatlan, csatornázandó területek igénybevétele az
infrastruktúra kiépítési után lehetséges.

•

Országos és térségi szállítóvezetékek nyomvonalait és védőtávolságait szabadon szükséges hagyni,
gazdaságosság függvényében esetleg ki kell váltani közlekedéshálózati fejlesztéseknél, gazdasági
beruházási és lakóterületi fejlesztési igénybevételnél.
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3. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

Sopronkövesd településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V.25.) önkormányzati határozatával elfogadott
és utoljára 2014-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti
tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. Ezek a területek és
területfelhasználási változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is.
Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra, indoklását, méretét a mellékelt táblázat
mutatja be.
1. Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas elemeket érintő változások
A településfejlesztési döntésekkel, és a területrendezési tervekben szereplő közlekedéshálózati elemekkel
összhangban a településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat
tartalmazza:
•

a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül észak - déli irányú vonalvezetéssel az M9-es
tervezett gyorsforgalmi út, mely Nagycenk térsége (M85)-Szombathely-Zalaegerszeg-NagykanizsaKaposvár-Dombóvár-Szekszárd-Szatymaz-Szeged-Makó (Románia) nyomvonalon, Sopronkövesd
belterületétől északra,

2. Településszerkezeti tervi területfelhasználási változások
A 2006-ban elfogadott és többször településszerkezeti tervhez képest bekövetkező területfelhasználási változásokat,
illetve ezek indoklását a következő, területfelhasználások módosítására vonatkozó táblázat, a település közigazgatási
területén történő elhelyezkedését pedig a területfelhasználási változásokról szóló ábra mutatja be.

ssz.

hrsz.:

terület:

Területfelhasználási változás

068/4 megosztva, 5,6
48,71 ha
falusias lakó
általános mezőgazdasági
1.
Indoklás: A terület szinte teljes egészében nyilvántartott régészeti lelőhely, a tervezett lakóterületi fejlesztés nem
valósult meg. Az Önkormányzat a fejlesztést máshol támogatja.

2.
521/70-75 megosztva
0,49 ha
falusias lakó
Indoklás: A Troges Air-Technic Kft. területi bővítésének biztosítása.

gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület

gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület településközpont
vegyes
Indoklás: A telken az Önkormányzat kereskedelmi és vendéglátó funkciójú épület elhelyezését támogatja,

3.

558/8

0,20 ha

05/26 hrsz
55,3 ha
általános mezőgazdasági terület falusias lakóterület, zöldterület
4.
Indoklás: A hatályos tervben jelölt lakóterületi fejlesztések közül a Liliom utca környékén kijelölt telkek elkeltek, ezen
a területen nagy a kereslet az építési telekre. Az Önkormányzat itt további fejlesztési területek kijelölését támogatja –
párhuzamosan más területeken visszalépések történnek. A vasút melletti 50 méteres sávban a Liliom utcai tózöldterület folytatásában közkert kerül kijelölésre.

5.

10 hrsz

0,95 ha

közlekedési terület

közkert

Indoklás: A területen az Önkormányzat tavat, zöldfelületet alakított ki, a jelenlegi állapotnak megfelelően a területet
zöldterület, közkert besorolásba kerül a vasút menti terület.
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ssz.

hrsz.:

terület:

Területfelhasználási változás

gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
terület
Indoklás: Az Önkormányzat a jelenlegi működő gazdasági területekhez kapcsolódóan fejlesztési területek kijelölését
támogatja. A területek kijelölését északon a tervezett elkerülő út indokolja. Délen a meglévő beépített területekhez
csatlakozó, temető, vasút és meglévő gazdasági területek által körbezárt telkek átsorolása is indokolt a kompakt
település kialakítása érdekében

6.

022/2-3, 0213/1,2

7,37 ha

általános mezőgazdasági

falusias lakó, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
településközpont vegyes terület
Indoklás: Az Önkormányzat tanuszoda, távlatban strand fejlesztését tervezi a területen. A várhatóan több ütemben
megvalósuló fejlesztések számára egységes területfelhasználás és övezet kerül kijelölésre.
616/7-10,
különleges sportterület különleges beépítésre nem szánt
1,43 ha
8.
616/5-6
megújuló energiatermelő és különleges hulladékudvar
Indoklás: Aterületen az Önkormányzat napelempark és hulladékudvar létrehozását tervezi. A telkek két, különleges
területfelhasználási kategóriába kerülnek. Az ide tervezett sport célú fejlesztések a Liliom utcai lakóterületeknél
kialakított közkert területén valósulnak meg.
Különleges temető terület Különlegese sportterület,
603/2
hrsz
0,36
ha
közlekedési terület,
9.
Kötöttpályás közlekedési terület Különlegese sportterület
Indoklás: A területeken a temető használaton kívüli részén a GYSEV P+R parkolója kap majd helyet és
önkormányzati teniszpályák vannak. Ezek területhasználati rendezésére történik a módosítás a temető telkén (0,26
ha). A P+R parkoló méretével megegyezően a vasúti megálló telkéből a sportpályához kerül a 602/6 telek egy része
(0,1 ha)
0216/12-15
16,27 ha
általános mezőgazdasági gazdasági kereskedelmi szolgáltató
10.

7.

08/6, 580/1

4,81 ha

Indoklás: A meglévő gazdasági területek mellett, mezőgazdasági területeken további gazdasági fejlesztést támogat
az Önkormányzat.

11.

0210/13 hrsz
0,81 ha
általános mezőgazdasági terület falusias lakóterület
Indoklás: A területen a tulajdonos a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó és lakófunkciójú épületeket szeretne
létesíteni, bővítve a meglévő, Iskola utcai portáját. Az Önkormányzattal egyeztetve a telek lakóterületbe sorolását
tartalmazza a terv, így a tervezett funkciók megvalósíthatók.

12.

40 hrsz

0,22 ha

falusias lakóterület

településközpont vegyes

Indoklás: A településközponti területekhez, önkormányzati intézményekhez csatlakozó telek átsorolását támogatja
az önkormányzat, saját fejlesztéseinek megvalósíthatóságának érdekében.

13.

0130/1-5, 328/8
0,7 ha
általános mezőgazdasági falusias lakóterület, erdőterület
Indoklás: A tervezett lakóterületet feltáró út kikötése a korábbi tervek szerint egy beépíthető építési telket érintett,
jelen tervben a Rákóczi utcára Füles-patak melletti, 328/8 hrsz telekre kerül. A tervezett lakóterület így kis mértékben
változik a tervezett út nyomvonalához igazodva. A tervezett út és a patak közti területrész véderdőként kerül
kijelölésre.

14.

222

0,05 ha

közlekedési terület

falusias lakóterület

Indoklás: Az Akácfa utca és a 0133 hrsz külterületi út találkozásánál lévő telek csak kis része szükséges a
közlekedéshez, a szabályozás után fennmaradó telekrész lakóterületi besorolásba kerül.

15.

0153/5 hrsz

2,39 ha

erdőterület
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különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi
terület

ssz.

hrsz.:

terület:

Területfelhasználási változás

Indoklás: A területen a tulajdonos kislétszámú állattartó telepet, magtárt, gépszínt stb. szeretne építeni. A terület
nem erdőtervezett erdő, jelenleg szántó művelési ágban nyilvántartott. A Lajos majorral (Ki-id) közvetlen határos a
telek, azonos tulajdonban van. A tervben az állattartás, tanya kialakításának megfelelő különleges övezetbe kerül.

16.

0158/3,11, 0158/13-15,
0158/19, 0158/25-26,
0158/28, 0160/3-13

6,33 ha

gazdasági kereskedelmi-szolgáltatási terület
mezőgazdasági terület

általános

Indoklás: A település déli belterületéhez csatlakozó korábbi fejlesztési területek egy részét az Önkormányzat máshol
kívánja megvalósítani. Így a jelenlegi hasznosításnak megfelelően mezőgazdasági területfelhasználásba kerülnek.

17.

0196, 0194/17
megosztva, 0178,
0297, 0298, 0268/2,
0312/3

14,06 ha

általános mezőgazdasági terület

erdőterület

Indoklás: Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási egységbe
kerülnek.
tervezett erdőterület különleges beépítésre nem szánt
megújuló energiatermelő terület
Indoklás: A volt hulladéklerakó rekultiválásra került, a területen az Önkormányzat napelempark létrehozását tervezi.
A telek beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási kategóriába kerülnek.

18.

0147/1 hrsz

2 ha

3. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó ütemezések
A településszerkezeti terv a korábbi településrendezési terveknek figyelembe vételével jelöli ki az egyes fejlesztési
területeket. A képviselő-testület egyes fejlesztési területek vonatkozásában úgy döntött, hogy kikerülnek a
szabályozási tervből, ezzel építési joguk megszűnik, mivel ezek feltárása, közművesítése, beépítése nem időszerű. A
jelen Településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztések egységesen részletes szabályozásra kerülnek, ezért
igénybevételük egy ütemben megvalósulhat.
I. ütem, 1-10 év várható változásai:
Az I. ütemben igénybe veendő fejlesztési területeket a szabályozási terv építési övezetekbe sorolja
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4. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
A területi mérleg számítása során a terület-felhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó,
terület-felhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek területével növelt területtel kell számítani. Az
eltérő terület-felhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál
alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos terület-felhasználási egységekhez
hozzászámítani. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése,
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem válik szükséges.

Beépítésre nem szánt területek
Terület-felhasználási egység
lakó
vegyes
gazdasági
különleges

Jele

Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Különleges sportterület
Különleges temető terület
Különleges idegenforgalmi
Különleges hulladékudvar terület
Különleges mezőgazdasági üzemi

Összesen:

Beépítésre nem szánt területek
Terület-felhasználási egység
Jele
Közúti közlekedési terület - főutak
KÖu
Kötöttpályás közlekedési terület
KÖk
Közműterület
Kökm
Zöldterület
Zkk
Erdő terület (védelmi, gazdasági)
E
Erdőterület - védelmi
Ev
Erdőterület - gazdasági
Eg
Erdőterület - megyei terv szerinti
Em
Erdőterület - közjóléti
Ek
Kertes mezőgazdasági terület
Mk
Általános mezőgazdasági terület
Má-á
Általános mg - megújuló energiatermelő
Má-em
Vízgazdálkodási terület
V
Különleges sportterület
Kbsp
Különleges rekreációs terület
Kbre
Különleges napelempark
Kbnp
Különleges szélkerék erőmű
Kbem
Összesen:
Közigazgatási terület összesen:
•
•

Terület (ha)

%

116,03
10
59,86
1,38
1,14
14,5
0,49
1,82
205,22
Terület (ha)
25,04
13,77
1,25
2,53
89,79
1234,22
10,31
44,34
819,94
195,24
8,55
1,18
27,00
3,22
0,54
2476,92
2682,14

4,3
0,4
2,2
0,1
0,0
0,5
0,0
0,1
7,7
%
0,9
0,5
0,0
0,1
0,0
3,3
46,0
0,0
0,4
1,7
30,6
7,3
0,3
0,0
1,0
0,1
0,0
92,4
100,0

A területi mérleg számításánál:
a területi értékek az ingatlan-nyilvántartási térképről mért adatok alapján készültek.
Közúti közlekedési területekbe kerültek az országos fő- és mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak.
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5. MELLÉKLET A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATI ELEMEK
Az OTrT 1 és a GyMSTrT 2 szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a
településszerkezeti terv figyelembe vette, azok nyomvonalának jelölésénél a hatályos területrendezési terveknek
megfelelő nyomvonal jelölés szerepel. Az országos jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala az OTrT szerkezeti
terve szerint, a térségi jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala a GyMSTrT szerkezeti terve alapján kerül
feltűntetésre a településszerkezeti terven.
A területrendezési tervek szerkezeti tervlapja alapján a Településszerkezeti terven jelölt műszaki
infrastruktúra-hálózati elemek:
1.1. Országos jelentőségű szerkezeti elemek
A meglévő műszaki infrastruktúra-hálózat elemek a Településszerkezeti terven a tényleges nyomvonalnak
megfelelően jelöltek, az ingatlan-nyilvántartási térkép, illetve az egyes szervezetek adatszolgáltatása
szerint.
a közigazgatási területen halad a 84. számú Balatonederics- Sárvár-Sopron másodrendű főút
nyomvonala, a településszerkezeti terv meglévő hálózati elemként jeleníti meg, mint országos főút.
a szerkezeti terv jelöli a Szombathely – Sopron- Ágfalva (Ausztria) nyomvonalon közlekedő - egyéb
országos törzshálózati vasútvonalat, a településszerkezeti terv a meglévő vasútterületet, mint kötöttpályás
közlekedési elem szerepelteti.
Sopronkövesd térségében halad a Répcelak-Sopron (616.) földgázszállító vezeték, a településszerkezeti
terv jelöli a nyomvonalat annak védőtávolságával.
A tervezett országos műszaki infrastruktúra-hálózat elemek nyomvonala:
a közigazgatási területet északnyugat-délkelet irányban szeli át M9–es tervezett gyorsforgalmi út, mely
Nagycenk
térsége(M85)-Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Dombóvár-SzekszárdSzatymaz-Szeged-Makó (Románia) nyomvonalon halad, Sopronkövesd belterületétől nyugatra. A terv
felülvizsgálat során az aktuális OTrT alapján kerül feltüntetésre a tervezett nyomvonal. A nyomvonal
szerepeltetése összhangban van az OTrT 31/B.§ a) pontjában, a 9.§ (7) bekezdésében és 10.§ (2)
bekezdésében foglaltakkal.
a közigazgatási területen halad a 9A jelű (részben 13-as jelű Euro Velo®) országos kerékpárút.
1.2. Térségi jelentőségű szerkezeti elemek:
térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8628 j. Pinnye-Sopronkövesd illetve a 8627 j. FertőszentmiklósLövő-Kőszegösszekötő út nyomvonala,
a szerkezeti terv térségi mellékútként jelöli a Füles (Nikitsch)-Sopronkövesd községet összekötő út
nyomvonalát
térségi határátlépési pont jelölt Ausztria irányába,
1

Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2017. 03.07-én hatályos állapota)
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének
12/2010. (IX. 17.) számú rendeletével módosított 10/2005. (VI. 24.) számú rendelete ásáról (2017. 03.07-én hatályos állapota)
2
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térségi kerékpár úthálózat része a Sopronkövesd-Ausztria nyomvonalon, a kerékpárutat, mint hálózati
elemet a településszerkezeti terv szerepelteti. A belterületi szakaszon a mintakeresztszelvények mutatják be
a kerékpárút helyigényét, illetve elhelyezhetőségét a rendelkezésre álló szabályozási szélességen belül.
a térségi szerkezeti terv Sopronkövesd területén meglévő kiserőművet jelöl,

térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a
közigazgatási területet észak-dél irányban szeli át, a településszerkezeti terv jelöli ennek
nyomvonalát és védősávját,
a közigazgatási területen halad a belterületet észak-dél irányban átszelő térségi szénhidrogén
szállítóvezeték, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és védősávját,
közigazgatási területen térségi belvíz- és öntöző csatorna jelölt, a Temető-árok mentén, ezeket a
településszerkezeti terv nem vízgazdálkodási területként kezeli,
1.3. A tervezett nyomvonal kijelölés igazolása:
Az OTrT szerkezeti tervlapján szereplő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét és
vonatkozó előírásait a településszerkezeti terv figyelembe vette a tervezett az M9 gyorsforgalmi út kijelölésénél. A
tervezett M9 gyorsforgalmi út több változata is érinti a település területét. A Településszerkezeti terven az M9
gyorsforgalmi út OTrT-ben szereplő nyomvonalának tervezett tengelye kerül jelölésre. A terv és az út nyomvonalának
jelen állapotában eltérés igazolása nem értelmezhető.
A 9A jelű (részben 13-as jelű Euro Velo®) országos kerékpárút nyomvonala az OTrT alapján, eltérés nélkül került
kijelölésre a 8627 j. Fertőszentmiklós- Lövő-Kőszegösszekötő út nyomvonala mentén.
2. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉS A TELEPÜLÉSI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A GYMSTrT területi mérlege területfelhasználási kategóriák szerint tartalmazza Sopronkövesd közigazgatási
területére vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák területét és százalékos arányát.
Település

Sopronkövesd

Területfelhasználás
hagyományosan vidéki települési térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
Összesen (MTrT szerint):

Terület (ha)
181,92
1487,83
1007,29
2677,65

Arány (%)
6,79
55,58
37,63
100

Az OTrT előírásai szerint az erdőgazdasági, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség legalább 85%-át a
megfelelő települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térség bármely települési
területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a települési területi mérlegben legalább a következő
minimális területeket kell biztosítani:
Térségi területfelhasználási kategória
hagyományosan vidéki
154,63
települési
térségmin.85%
erdőgazdálkodási
1115,87
térség min.75%

Települési területfelhasználási egység
Bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható
erdőterület
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856,71

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

mezőgazdasági térség
min. 85%

A Megyei tervvel való összhang igazolása ennek alapján:

Térségi
területfelhasználási
kategóriák

Győr-Moson-Sopron megyei TRT
szerint1
Település
Térségi
közigazgatási
területfelhasználási
területéhez
kategória területe
viszonyított arány
ha
%

hagyományosan vidéki
települési térség
erdőgazdálkodási
térség
mezőgazdasági térség
Összesen (MTrT
szerint):
Teljes közigazgatási
terület:

Településszerkezeti terv szerinti2
Térségi
területfelhasználási
kategória területe
ha

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány
%

181,92

6,79

247,81

9,3

1487,83

55,58

1334,32

49,8

1007,29

37,63

1100,01

41,1

2677,65

100

2682,14

100,2

2681,94

MEGFELEL!
3. ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
országos és kiemelt térségi
övezetek:
országos ökológiai hálózat
országos övezete,
magterület kiemelt térségi övezete
országos ökológiai hálózat
országos övezete,
ökológiai folyosó kiemelt térségi
övezete
országos ökológiai hálózat
országos övezete,
pufferterület kiemelt térségi
övezete
Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület országos övezete

településszerkezeti terv megfelelősége:
A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.
Az ökológiai folyosó övezetének területén új beépítésre szánt terület, valamint
külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő területfelhasználási egység
nem került kijelölésre. Új közlekedési, infrastruktura elem nem érinti.
A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.
Az ökológiai folyosó övezetének területén új beépítésre szánt terület, valamint
külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő területfelhasználási egység
nem került kijelölésre..
A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Duna Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.
Az övezet területén a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet nem jelöl
ki.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása alapján történt az országos övezet
lehatárolása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre
szánt terület kijelölése nem történt, az övezethez tartozó területek jellemzően
erdőtervezett területek, melyeket a településszerkezeti terv erdő
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területfelhasználási egységbe sorol.
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
országos övezete

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága adatot nem szolgáltatott. Az országos
adatállomány alapján került lehatárolásra az övezet határa. Az övezet beépítésre
szánt területet nem érint.

Országos vízminőség-védelmi
terület határa

A területi lehatárolás a Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján a teljes közigazgatási terület érintett az övezettel. A településrendezési
eszközökben feltűntetésre kerülnek a vízvédelemmel érintett területek.

4. EGYÉB TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
Térségi területfelhasználási rendelkezés

Településrendezési eszközök megfelelősége

Erdőgazdálkodási térség
Országos Erdőállomány Adattár szerint
erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközöknek legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.]
azaz,
1149,94 ha*0,95=1092,443 ha
sorolandó erdőterületbe

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett erdőterületek
Sopronkövesd közigazgatási területén 1149,94 ha erdő besorolású terület,
42,01 ha egyéb területből állnak.. Ezek nagy része erdőterület
területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, melyek a korábbi
településszerkezeti terv szerint gzadasági területbe soroltak (Péter major).
Jelen módosítás kapcsán erdőterület átsorolás nem történt. Az eltérő
terület felhasználásba sorolt terület 1,9 ha területet jelent, így a
rendelkezésnek a besorolás megfelel.
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6. MELLÉKLET A ..../2014. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
1. Területi mérleg és biológiai aktivitásérték számítás meghatározása:

Területfelhasználási egység

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
BA
felülvizsgálat
Területe
érték- számított szerinti terület
mutató BA érték
(ha)
Jele
(ha)
%

Falusias lakóterület

Lf

109,37

4,1

Településközpont vegyes terület

Vt

3,68

0,1

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gksz

42,85

1,6

Különleges sportterület

Ksp

2,73

0,1

Különleges temető terület

Kte

1,43

0,1

Különleges idegenforgalmi

Kid

42,45

1,6

Különleges hulladékudvar terület

Khu

0,0

Különleges mezőgazdasági üzemi

Kmü

0,0

Összesen:
BA = biológiai aktivitás

Területfelhasználási egység

Közúti közlekedési terület - főutak
Kötöttpályás közlekedési terület
Közműterület
Zöldterület
Erdő terület (védelmi, gazdasági)
Erdőterület - védelmi
Erdőterület - gazdasági
Erdőterület - megyei terv szerinti
Erdőterület - közjóléti
Kertes mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági - me
Vízgazdálkodási terület
Különleges sportterület
Különleges rekreációs terület
Különleges napelempark
Különleges szélkerék erőmű
Összesen:
Közigazgatási terület összesen:

202,51

7,6

2,40
0,50
0,40
3,00
3,00
1,50
3,2
0,7

262,49
1,84
17,14
8,19
4,29
63,68
0,00
0,00
357,62

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
BA
Területe
érték- számított
mutató BA érték
Jele
(ha)
%

KÖu
25,04
0,9
KÖk
13,88
0,5
1,20
Kökm
0,0
1,26
Zkk
0,0
E
1292,55 48,2
Ev
0,0
Eg
0,0
Em
0,0
Ek
0,0
Mk
44,34
1,7
Má-á 898,37 33,5
Má-em 195,24
7,3
V
7,75
0,3
Kbsp
0,0
Kbre
0,0
Kbnp
0,0
Kbem
0,0
2479,63 92,5
2682,14 100,0
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0,6
15,02
0,6
8,33
0,6
0,72
6
7,56
9 11632,95
9
0,00
9
0,00
9
0,00
9
0,00
5
221,70
3,7 3323,97
3,7
722,39
6
46,50
3,2
0,00
3,2
0,00
3,2
0,00
3,2
0,00
15979,14
16336,76

116,03
10
59,86
1,38
1,14
14,5
0,49
1,82
205,22

felülvizsgálat
szerinti terület
(ha)

25,04
13,77
1,25
2,53
89,79
1234,22
10,31
44,34
819,94
195,24
8,55
1,18
27,00
3,22
0,54
2476,92
2682,14

%

BA érték

4,3
0,4
2,2
0,1
0,0
0,5
0,0
0,1
7,7

278,47
5,00
23,94
4,14
3,42
21,75
1,57
1,27
339,57

%

BA érték

0,9
15,02
0,5
8,26
0,0
0,75
0,1
15,18
0,0
0,00
3,3
808,11
46,0 11107,98
0,0
0,00
0,4
92,79
1,7
221,70
30,6 3033,78
7,3
722,39
0,3
51,30
0,0
3,78
1,0
86,40
0,1
0,0
1,73
92,4 16169,17
100,0 16508,73

2. A változásokból adódó biológiai aktivitásérték alakulása:
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán a biológiai
aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, a növekmény mértéke 171,97.
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SOPRONKÖVESD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

III. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS MELLÉKLETEI

TARTALOMJEGYZÉK

SOPRONKÖVESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2017. (... ...)
RENDELETE SOPRONKÖVESD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTERVEZET
MELLÉKLETEK:
SZABÁLYOZÁSI TERV
1. MELLÉKLET: SZ-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET A JELLEMZŐEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEKRE,
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Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2017. (...... .....) önkormányzati rendelete
Sopronkövesd Helyi Építési Szabályzatáról
Sopronkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró,
a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1 .§
(1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Sopronkövesd község közigazgatási területére
(továbbiakban: a település) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános
érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a HÉSZ és a rajzi tervmellékletei rendelkezései
szerint szabad.
(3) A rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv – A közigazgatási terület jellemzően beépítésre nem
szánt területei,
b) 2. melléklet: SZ-2 jelű szabályozási terv – a jellemzően beépítésre szánt területek (központi
belterület és a volt majorságok területei).
(4) A rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Művi értékvédelem,
b) 2. függelék: Táj- és természetvédelem,
c) 3. függelék: mintakeresztszelvények.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Építési hely értelmezése: amelyet a mindenkori telekhatárhoz képest kell értelmezni, kivéve ha
telek területét tervezett szabályozási vonal érinti, ebben az esetben a szabályozási vonalat
telekhatárként kell kezelni az építési hely meghatározásánál.
2. Fekvő telek: a közterülethez a hosszabbik oldalával csatlakozó telek.
3. Főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület,
4. Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését segítő,
kiegészítő rendeltetésű épület.
5. Kialakítható legkisebb telekterület: az övezeti, építési övezeti paraméterekben meghatározott
méreteknél kisebb telek nem hozható létre kialakult beépítettségű tömbben sem. Meglévő telek
TÉR-T-REND KFT.
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mélységében, vagy szélességében akkor osztható meg, ha a létrejövő két új telek területe és
szélessége eléri, vagy meghaladja az adott építési övezetben meghatározott legkisebb
kialakítható telekterületet és telekszélességet.
6. Kialakítható legkisebb telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért, kialakítható legkisebb
telekszélesség.
7. Kialakult, beépített tömb: a belterületen, a beépítésre szánt területeken a telektömbben 75%-ban
beépültek a telkek a földhivatali nyilvántartás, vagy a valós állapot szerint.
8. Telek be nem építhető része: a szabályozási terven külön megjelölt telekrész, melyen védelmi
szempontból, vagy későbbi hasznosítás érdekében épület nem helyezhető el, nem építési hely;
területe az építési telek zöldfelületeként beszámítható.
9. Terepszint alatti beépítettség: az épület alatti pinceszint és a terepszint alatti építmények bruttó
alapterületének együttese.
10. Zártsorúsodó beépítési karakter: olyan kialakult épület elhelyezési típus, ahol az épület az
oldalhatáron álló építési helyen belül és kívül helyezkedik el, az épület és az oldalsó telekhatár
közötti oldalkert legfeljebb 3m, vagy 3m-nél kisebb. Az oldalhatárok és az épület közötti hézag
beépítetlen sáv a csurgótávolsággal megegyező.
11. Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy magánút
kapcsolattal nem rendelkező telek
12. Zöldfelület: a szilárd vízzáró burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal betelepített
beépítetlen telekrész sík vetülete, ahol a nem szilárd burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok)
ellátott felület és/vagy vízfelület nem haladhatja meg a számított zöldfelület 1/5-ét.
3. Szabályozási elemek és alkalmazásuk
3. §
(1) A szabályozási terven alkalmazott kötelező alap és másodlagos szabályozási elemek az alábbiak:
a) Meglévő tömbhatár és tervezett szabályozási vonal (mely, egyben közterületi telekhatár),
b) szabályozási szélesség, kiszabályozott közterületi szélesség, vagy a földhivatali nyilvántartás
szerinti közterületi szélesség és azok kótája,
c) kötelező megszüntető jel,
d) építési övezet, övezet határa és előírásai, az ezekhez tartozó paraméterek, melyeket az építési
övezethez, övezethez tartozó telekrészre kell kötelezőnek tekinteni.
e) az építési határvonal, építési-hely rajzi és szöveges rendelkezése,
(2) A szabályozási terven jelölt más jogszabály által elrendelt kötelező erejű másodlagos szabályozási,
tájékoztató, védelmi és korlátozó elemek, :
a) közigazgatási határ;
b) védőterületek, védősávok, (közlekedési és közműlétesítmények, felszíni és felszínalatti
vízvédelmi területek) építési telkek, vagy telket érintő korlátozásai,
c) művi értékvédelemi elemek (régészeti lelőhely, országosan védett műemlék, helyi védett
építészeti érték),
d) Táj- és természetvédelmi elemek (Natura 2000, országos ökológiai hálózat, helyi védett
természeti érték, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa).
(3) A szabályozási terven alkalmazott javasolt másodlagos tájékoztató elemek az alábbiak:
a) tervezett belterületi határ,
b) javasolt tervezett telekhatár,
c) javasolt megszüntető jel.
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(4) A szabályozási terven jelölt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő elemek, tájékoztató
elemek, melyek a tájékozódást és a szabályozási terv értelmezését segítik.
(5) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemektől eltérni csak a 4.§-ban
meghatározott esetekben lehet, egyéb esetben a HÉSZ-t, és annak mellékletét képező szabályozási
tervet előzetesen módosítani szükséges.
(6) A szabályozási terven alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, a javasolt
szabályozási elemek és tájékoztató elemek a szabályozási terv módosítása nélkül is változtathatók.
A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek kizárólag a más jogszabályban meghatározott
előírásokkal összhangban változtathatók.
4. Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége
4. §
(1) A szabályozási terven jelölt, tervezett belterülethez tartozó földrészletek bevonása szakaszosan is
végrehajtható, az időszerűség, a konkrét építési igények függvényében, külön önkormányzati
határozat alapján. A belterületbe vonáshoz kapcsolódó teljes közműhálózat kiépítésének feltételeit
külön önkormányzati döntés alapján településrendezési szerződésben kell rögzíteni.
(2) Az új közlekedési közterületek nyomvonala a terven ábrázolt úttengelytől 10,0-10,0 m-es sávban
elmozdítható a rendezési terv módosítása nélkül, ha ezt a terepadottságok, a talajmechanikai
állapotok, a forgalomtechnikai megoldások, vagy a tulajdonjogi rendezések külön-külön vagy
együttesen indokolttá teszik, és a változtatás nem teszi lehetetlenné az övezetre, vagy építési
övezetre előírt minimális telekméretek betartását, az új közlekedési közterület hálózati
vonalvezetését. A változtatás részeként a tervben meghatározott minimális közterületi szélesség
nem csökkenthető.
(3) A szabályozási terven jelölt építési övezet, övezet határa nem jelent kötelező telekosztást, kötelező
telekhatárt, vagyis egy telek tartozhat több építési övezethez, övezethez is. Több építési övezetbe,
övezetbe tartozó építési telken az építési paramétereket a telek adott építési övezetbe, övezetbe
tartozó részére kell alkalmazni.
(4) Építési övezetek, övezetek határai az aktuális tulajdonviszonyok figyelembe vételével
változtathatók, amennyiben a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövő telkek az
egyéb hatályos jogszabályoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek és
amennyiben a változás során zöldterület területe nem csökken. Az érintett telkek közül a nagyobb
telekterülettel rendelkező telek legfeljebb 15%-ig érvényesíthető a változás. Egy adott terület
esetében az építési övezeti határ, övezeti határ korrigálását a rendelet hatályba lépését követő egy
alkalommal lehet érvényesíteni, telekegyesítést, telekhatár-rendezést követően.
5. Közterület alakításra vonatkozó előírások
5. §
(1) A település közterületein felszín felett a közlekedési és közmű létesítményeken kívül elhelyezhető:
a) hirdető, reklám berendezés, a közlekedésbiztonság betartása mellett, legfeljebb 1 m2 felülettel,
b) közúti tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények, várakozóhelyek és tartozékaik,
hulladékgyűjtő edényzet,
c) közmű műtárgyak,
d) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
e) szobor, díszkút, szakrális emlék,
f) távbeszélőfülke,
g) közlekedési zöldfelület, útsorfa,
h) közparkoló.
(2) A felszín feletti berendezések, utcabútorok csak a terület tulajdonosa és kezelője hozzájárulásával
helyezhetők el, amennyiben a gyalogos és gépjárműforgalom biztonsága sértetlen marad,
TÉR-T-REND KFT.
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biztosított az akadálymentes útmenti 0,5m széles biztonsági sáv, akadálymentes legalább 1,5m
széles járdaszakasz, vagy gyalogos sáv.
(3) A település közterületein felszín alatt elsődlegesen nyomvonalas közművezetékek helyezhetők el.
(4) Közterület alakítási terv készítendő a településszerkezetileg, településképileg vagy
forgalomtechnikailag együtt kezelendő közterületekre a szabályozási terv eltérő rendelkezésének
hiányában.
(5) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok és a közlekedés forgalomtechnikai
igénye nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a következők szerint:
a) egyoldali fasor telepítendő 10m- 14m közötti szélességű lakóutcákban, valamint egyéb
kiszolgáló utakon, a tájra jellemző honos fa- és cserjefajokkal és a belátást nem korlátozó
magassággal.
b) kétoldali fasor telepítendő a 14m széles, vagy 14m-nél szélesebb közterületeken, a tájra
jellemző honos fa- és cserjefajokkal és a belátást nem korlátozó magassággal.
c) közkertek, közlekedési zöldfelületek jelképes, 80%-ban áttört, átlátható, legfeljebb 1,35m
magas kerítéssel keríthetők körbe a közlekedés biztonságának megtartása mellett.
(6) A belterületen a kapubehajtókat egységes műszaki paraméterekkel, az útburkolathoz és járdához
illeszkedő anyaghasználattal, a felszínivíz-elvezetés rendszeréhez igazodóan kell kialakítani, az út
hálózati szerepkörétől függetlenül. A közterületi kapubehajtó csak tulajdonosi és útkezelői
hozzájárulással valósítható meg.
6. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások
6. §
(1) A lakó és vegyes építési övezetekben az utcára oromfalas megjelenésű épület-részek homlokzati
szélessége legfeljebb 10,0 m lehet, ennél szélesebb közterület felöli homlokzati hossz
tetőformálása sátortetővel, vagy az utcával párhuzamos nyeregtetővel épülhet.
(2) A lakó és vegyes építési övezetekben a saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló
homlokzattal kell rendelkeznie, közterület felé tűzfalas nem lehet.
(3) A lakó és vegyes építési övezetekben tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki,
ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. Közterület felöli homlokzaton,
tetőtérben új erkély, új zárterkély nem létesíthető.
(4) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása és új létrehozása csak
saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb
3,0 m-re közelítheti meg.
(5) A központi belterületen az utcai homlokvonalhoz, vagy az előkerthez kapcsolódóan csak a fő
rendeltetés épülete építhető. Két szomszédos összevont telek esetén sem létesíthető a fő
rendeltetésű épület helyén melléképület, pajta, gépszín, istálló, takarmánytároló a telek
homlokvonalától számított 15m-en belül.
7. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
7. §
(1) A község területén a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, Natura 2000 terület,
Országos ökológiai hálózat területei, ex lege védett elemek és helyi védett természeti értékek
érdemelnek különleges védelmet, az ezekre vonatkozó országos előírások - a jelen szabályzat
előírásai mellett - betartandók.
(2) Természeti védelem alatt lévő területen, természetközeli területen és tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási
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útmutató nem rendelkezik) a tényleges használat során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a
természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon. Védett természeti
területen a területhasználat és az építés a vonatkozó természetvédelmi jogszabályok (országos
hatókörű jogszabályok, helyi természetvédelmi értékvédelmi rendelet), kezelési tervek előírásainak
betartásával, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet.
(3) A területhasználat és építés során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az
élőhelyek megmaradását, kiemelten a vizes élőhelyek, vízfolyások és csatornák kapcsolatát az
országos ökológiai hálózathoz. Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy a területhasználat a
természeti értéket jelentő életközösségek életfolyamatait és élőhely-viszonyait, a biológiai
sokféleséget ne károsítsa, a természeti értékeket ne veszélyeztesse.
(4) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes
élőhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges területhasználat során egyaránt biztosítani
kell. A Füles patak és az egyéb természetközeli állapotú mederszakasszal rendelkező felszíni
vízfolyások rendezése csak tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély
szerint történhet.
(5) A környezeti értékeknek, a környezeti minőség védelme érdekében – a szomszédos telek meglévő
használatával szemben zavaró légszennyező, zajterhelő környezeti hatások ellen, valamint a
tájképromboló, településkép romboló területhasználat elleni védelem érdekében a csatlakozó
telekhatárok mentén és a közterület felé megnyíló zavaró látványok takarására, továbbá az értékes
élőhelyek összekapcsolására – a teleknek legalább a szabályozási terven jelölt részén
háromszintes telepítésű zöldfelület kialakítása szükséges.
8. Környezet védelmi előírások
8. §
(1) A közigazgatási területen légszennyező-, víz- és talajszennyező, jelentős környezetterheléssel járó
tevékenység nem folytatható.
(2) A vonatkozó környezetvédelmi jogszabály alapján környezetvédelmi engedély, illetve egységes
környezethasználati engedély köteles létesítmények építési engedélyezése, valamint a
védőterületek lehatárolása a környezetvédelmi engedély, illetve egységes környezethasználati
engedély előírásainak figyelembe vételével történik.
9. A föld és a talaj védelmének általános előírásai
9. §
(1) A termőföldet a mező- és erdőgazdálkodási területeken, valamint más rendeltetésű területek
zöldfelületein meg kell védeni, és azokon növényt telepíteni csak a termőföld értékének fenntartása
mellett lehet.
(2) Új beépítésre szánt építési telken, vagy beépíteni kívánt telken az építési tevékenységet megelőző
építési munkák során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének
összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető
köteles gondoskodni.
(3) A földmozgatással járó munkavégzések során:
a) a felső humuszos réteget külön kell letermelni és deponálni,
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás
ellen védeni kell,
c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt a letermeléssel érintet telken,
helyben kell legfelső rétegként elteríteni,
d) a feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi hatóság
nyilatkozata alapján szabad.
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(4) A humuszvagyon védelmének biztosítása érdekében az építési tevékenységgel nem járó,
termőföldet érintő tereprendezéshez, a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges.
(5) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózió elleni védelme, a terület
gyommentesen tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül
biztosítható legyen.
(6) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a
terület-előkészítés részeként el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító
anyagokat. Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, az esetleges
talajszennyezés kitermelése után a szennyezett talaj folyamatos elszállításáról a terület
tulajdonosa köteles gondoskodni.
10. A vizek védelmének általános előírásai
10. §
(1) A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító
kisberendezés létesíthető, ahol az övezeti előírás ezt lehetővé teszi és a szakhatóságok
engedélyezik.
(2) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a
vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a
létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.
(3) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem
akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín
alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés esetén a felszín alatti talajvíz szakszerű elvezetéséről
gondoskodni kell.
(4) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre
vonatkozó tervekben kell meghatározni.
(5) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület
kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat
részeként, a talajvédelmi előírásoknak, és a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak
megfelelően kell megvalósítani.
(6) Sopronkövesd közigazgatási területének délkeleti részén található „nitrátérzékeny terület”, mely
besorolás miatt a területen folytatott tevékenységek a vonatkozó jogszabály szerint végezhetők.
11. Levegőtisztaság-védelem általános előírásai
11. §
(1) Sopronkövesd közigazgatási területe légszennyezettség tekintetében a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet szerint a 10. zónacsoportba tartozik, mely
besorolásnak megfelelően határozhatók meg a különböző légszennyező anyagokra vonatkozó
határértékek.
(2) Új, légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmény a település területén nem
helyezhető el.
(3) A potenciálisan diffúz légszennyezést okozó anyagokat szabadtéren tárolni, illetve szállítani, az
épített környezet, a jó környezetminőség védelme érdekében csak a felporzást megakadályozó
felülettakarás, és egyéb hatékony technológia megoldás (pl. felületnedvesítés) alkalmazásával
lehet.
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12. Zaj- és rezgés elleni védelem általános előírásai
12. §
Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, és egyéb építés
csak abban az esetben megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi
eredetű környezeti zaj, valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott
területhasználatú területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja
meg. A területhasználat, az építés zajvédelmi megfelelősége érdekében, a területhasználó
kötelezhető passzív akusztikai védelem kiépítésére, annak alkalmazására, vagy a tevékenység,
területhasználat beszüntetésére.
13. Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
13. §
(1) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék - a talajvédelmi hatóság engedélyével - az
anyagnyerő-helyek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.
(2) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek
megléte esetén, lakossági hulladékudvar területén történhet. A hulladékudvar csak a védendő
területek használatának zavarása nélkül, a szabályozási terven kijelölt gazdasági építési övezetben
üzemeltethető.
14. Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások
14. §
(1) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer
előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon
belül állattartás céljára szolgáló épület, épületrész, építmény (pl.: istálló, trágyatároló) nem
létesíthető.
(2) A központi belterületen haszonállat tartására szolgáló épület, épületrész és trágyatároló a
lakóépülettől biztosított legalább 15m-es védőtávolság (25m mély lakóudvar) megtartásával
építhető, abban az esetben, ha az nem korlátozza a szomszédos telek lakóépülettel történő
beépíthetőségét.
(3) Légszennyező források és létesítmények védőtávolsága, védőterülete a nagy állatlétszámú, üzemi
állattartás kapcsán: az állattartó épületek, állattartó építmények és a trágya, valamint egyéb bűzös
hulladék kezeléséhez szükséges építmények, felületek a belterület határától mért legalább 500 m,
a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhetők el.
(4) Közlekedési létesítmények védősávjai:
a) Az új M9 autóút mentén a védőtávolság az engedélyezési és kisajátítási terv meglétét követően
jelölendő ki, az országos jogszabály alapján.
b) A 84 számú másodrendű főút külterületi szakaszán az úttengelyétől számított 100m-100m.
c) Az országos úthálózat részét képező összekötő utak külterületi szakaszának mindkét oldalán,
az úttengelytől mért 50m-50m védőtávolság tartandó, épület, kerítés védőtávolságon belül csak
a közútkezelő hozzájárulásával létesíthető.
d) a vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül lakóépület nem helyezhető el.
(5) Közműlétesítmények védősávjai:
a)

Villamos távvezetékek biztonsági övezete a szélső vezetékszáltól mérten a 120 kV
távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m, az 1-35 kV-os elektromos légvezeték biztonsági
övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen 2,5-2,5 m.

b)

1-35kV földkábel és kisfeszültségű föld feletti légvezeték esetén 1 m.
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c)

35 kV-nál nem nagyobb feszültségű földben elhelyezett vezetéknél 1 m

d)

Gázvezeték védőtávolsága a csőtengelytől mérten a nagy-középnyomású vezeték esetében
5,0-5,0 m.

(6) Felszíni vizek természetközeli állapotú part menti védőtávolsága, védőövezetei külterületen:
a)

A vízfolyások természet közeli állapotú külterületi szakaszán, a vízfolyás mindkét partján, a
telekhatártól mért 50-50 m széles vízvédelmi védőövezet, ahol az építés természetvédelmi,
vízvédelmi érdekből korlátozott, csak a vízhasználathoz kötődő építmények építése a
környezetvédelmi hatóság vízjogi engedélyének függvényében megengedett (pl. stég, zsilip,
gát).

b)

a tavak, tározók, vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partján, legalább egyoldali, a
partéltől mért, szabadon járható fenntartósáv biztosítandó:
ba) Az állami tulajdonú kezelésbe tartozó vizek partján 6-6 m,
bb) A társulások és az önkormányzat kezelésében lévő vizek partján, belterületen legalább
egy oldalt 3 m, külterületen 3-3 m.

15. Közművekre vonatkozó általános előírások
15. §
(1) A közműveket közterületen vagy egyéb megoldás hiányában szolgalmi jog bejegyzéssel,
ingatlanon keresztül lehet vezetni, elhelyezni.
(2) A csapadékvíz elvezetésére a zárt és nyílt csapadékvíz – elvezető, szikkasztó hálózatot kell
továbbfejleszteni, a vízelvezetési koncepcióban foglaltakat be kell tartani. A beépített, a beépítésre
szánt területeket kiszolgáló burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhető.
(3) Vállalkozási, gazdasági területről, lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is, a kibocsátott
szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni. Az
előírt minőségtől eltérő szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a keletkezés helyén (a
létesítmény telkén) a megengedett szennyezettség mértékéig elő kell tisztítani.
(4) 20 gépkocsi férőhely befogadásánál több férőhelyes parkolót létesíteni, csak kiemelt szegéllyel és
vízzáró burkolattal, hordalék- és olajfogó műtárggyal szabad. 20 férőhelynél nagyobb, telken belüli
parkoló vízzáró burkolatáról, vagy 200m2-nél nagyobb vízzáró burkolattal ellátott manipulációs
térről összegyűlő csapadékvizek a befogadóba (csapadékcsatorna, közterületi árok, vagy
élővízfolyás) csak olaj és homokfogó műtárgyon keresztül vezethetők. Az előtisztított
csapadékvizek területen, telken tartása, öntözésre történő felhasználása biztosítható, a
szomszédos telek használatának veszélyeztetése nélkül.
(5) A vízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni, a 100 méteres megközelítési távolságok
figyelembevételével.
(6) Új önálló, 6m-t meghaladó antennatartó szerkezet nem helyezhető el a falusias lakó építési
övezetek és a vegyes építési övezetek területén.
(7) 6m-t el nem érő magasságú házi szélkerék a Vt jelű és az Lf jelű építési övezetekben nem állítható
fel.
16. Építési övezetek, övezetek közművesítettségi mértéke
16. §
(1) Az építési övezetekre megállapított közművesítettségi mérték környezettudatos
energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon is teljesíthető.
(2) A meglévő belterületen, a fejlesztésre kijelölt a belterülethez közvetlenül csatlakozó beépítésre
szánt területeken, ott ahol ez biztosítható, a falusias lakó, a településközponti vegyes, különleges
sport építési övezetek telkein a teljes közműellátás biztosítandó, ahol az energia ellátás, az ivóvíz,
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a szennyvízelvezetés és tisztítás, a közterületi csapadékvíz elvezetés, vagy szikkasztás
együttesen elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági, különleges idegenforgalmi építési övezetekben részleges
közművesítettség biztosítandó, ahol a villamos energia, az ivóvíz, a közterületi csapadékvízelvezetés elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(4) Beépítésre nem szánt területen, különleges mezőgazdasági üzem telkén, különleges beépítésre
nem szánt övezetben, valamint az épület elhelyezésére alkalmas kertes mezőgazdasági övezetben
hiányos közműellátás biztosítandó: a villamos energia, az ivóvíz, a csapadékvíz elvezetés, a
szennyvíztisztítás és elhelyezés együttesen, a vízügyi hatóság által engedélyezett korszerű
szakszerű közműpótló alkalmazásával, talajszennyezés nélkül. A közműbiztosítás környezetkímélő
módon oldandó meg.
17. Telekalakítás általános szabályai
17. §
(1) A szabályozási vonallal érintett telek esetében kötelező a telekalakítás, az ingatlant érintő építéssel
vagy rendeltetés váltással egyidejűleg. A telek közterületté váló része a közterületi, a beépítésre
szánt területhez csatolt rész pedig, a tömbre, építési övezetre meghatározott övezeti besorolást
kapja.
(2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a
visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha annak paraméterei az építési övezetre,
övezetre vonatkozó előírásoktól legfeljebb -15%-ban térnek el.
(3) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások javasolt elemek, a kedvezőbb
telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei.
(4) A szabályozási terven nem szereplő, de kialakult telekszerkezetet érintő telekosztás akkor
valósítható meg, ha az érintett telkek területe és beépítési mutatói (kialakítható legkisebb
telekterület, beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség, oldal és hátsókert mérete) a telekosztás
után is megfelelnek az övezeti előírásoknak.
(5) Telekújraosztást igénylő tömbökben a létrejövő új telkek akkor tekinthetők rendezettnek, ha
rendelkeznek telekjogilag megfelelő közterületi szélességű és gépjárművel használható
útkapcsolattal, és az építési övezetre meghatározott telekmérettel.
(6) A meglévő telkek méretei a már kialakult lakó és vegyes terület-felhasználású, valamint a
gazdasági kereskedelmi szolgáltató célú tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben
előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt
minimális telekterületnek és telekszélességnek megfelelően lehet.
18.§
(1) Kialakult telkek esetén telekegyesítés, telekhatár rendezés abban az esetben is engedélyezhető,
ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg az övezeti előírásoknak,
de a telekhatárok megváltoztatása az előírt méretekhez közelít, vagy azoknak jobban megfelel.
(2) Kialakult telekszerkezetű tömbökben oldalsó telekhatárral szomszédos telkek esetén legfeljebb 2db
telek vonható össze, a történeti telekszerkezet védelme érdekében.
(3) A lakó célú fejlesztési területeken a már kialakult, de még be nem épített telkek nem vonhatók
össze.
(4) Telekhatár rendezés révén kialakuló építési telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb
lakótelek esetében 10,0 m-nél, a telek megosztás után kialakuló telek legkisebb szélessége az
építési vonalon min. 14,0 m.
(5) Telek újraosztás révén kialakuló lakótelek szélessége nem lehet kevesebb, mint 17m.
(6) Nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége
nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
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19. §
(1) Az építési telkek, telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút
– az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között –a közterületekre vonatkozó
rendelkezések szerint kerül kialakításra, önálló helyrajzi számmal és földhivatali besorolásban „út”
megjelöléssel.
(2) Magánút - bármely építési övezetben, övezetben - az építési övezet illetve övezet előírásainál
kisebb területű telek is kialakítható, ha:
a) a gazdasági építési telkeket kiszolgáló magán út legalább 6m széles burkolt közlekedési felület
helyigényének megléte szerint jön létre, önálló helyrajzi számmal és földhivatali besorolásban
„út” megjelöléssel és a magánút minimális telek szélessége legalább 14m.
b) a lakó építési övezetekben legfeljebb 4 építési telket kiszolgálóan legalább 6m széles burkolt
közlekedési felület helyigényének megléte szerint jön létre, a már kialakult állapot figyelembe
vételével és a meglévő zárványtelkeken, önálló helyrajzi számmal és földhivatali besorolásban
„út” megjelöléssel. A magánút minimális szélessége legalább 7m.
c) új tanyához vezetően vagy majorságokat kiszolgáló magánút legkisebb telekszélessége 12m.
d) Minden magánút esetében biztosítandó a csapadékvizek telken belül tartása és kezelése.
Magánútról, csapadékvíz közterületre nem vezethető ki.
(3) Telekigényes közműlétesítmény számára telek bármely övezetben és bármely építési övezetben
kialakítható. A telek nagyságára és beépíthetőségére, a környezetében lévő övezeti és építési
övezeti rendelkezések nem értelmezendők. A közműlétesítmény telkének nagyságát és
beépítettségét, építményeit a technológiai igények, külön jogszabályok és védőtávolságok
határozzák meg.
18. Építés általános szabályai
20. §
(1) Az egyéb jogszabályoknak megfelelően már kialakult telkek beépíthetők, kivéve:
a) a 10 m szélességet el nem érő, kialakult, de be nem épített telek.
b) A köz-, vagy magánúti közvetlen gépjármű kapcsolattal nem rendelkező telek.
c) Valamint az a telek, amin az épület körül a telepítési távolság nem biztosítható (az épületméret
és telekméretből következően nem áll rendelkezésre a tényleges épületmagasságnak
megfelelő oldalkert, vagy hátsókert).
(2) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei terület-előkészítés, vízrendezés, elő-közművesítés,
kiszolgáló út hiánya miatt nem biztosítottak, építési tevékenység csak településrendezési
szerződésben meghatározott feltételekkel és a szükséges teendők elvégzése után, az építési
feltételek rendelkezésre álltát követően kezdhető - végezhető.
(3) Az építési hely, a beépítésre szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési
övezet, övezet előírásai másként nem rendelkeznek – a beépítési mód figyelembevételével a
következő:
a) Az előkert mérete:
aa) az országos főút és az országos mellékút mentén az újra épülő lakó célú beépítésnél a
szomszédos 3-3 telek épületei által meghatározott építési vonalhoz kell illeszkedni. Ettől
csak közösségi, kereskedelmi, intézményi, szolgáltatói rendeltetésnél szabad eltérni, az
előkert mérete a közösségi funkció esetén a rendeltetéshez igazodva az utcaszakaszra
jellemző előkertméret többszöröse is lehet.
ab) Az egyéb kiszolgáló és lakóutak mentén a kötelező előkertet legalább 2-2 szomszédos
telken álló főépület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell
megállapítani. Amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, valamint az újonnan
TÉR-T-REND KFT.
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fejleszteni kívánt területeken legalább 5.0 m-t kell biztosítani a szabályozási terv eltérő
rendelkezése hiányában.
ac) Új területek beépítése esetén, amennyiben a kialakuló telek nagysága meghaladja az
1500m2-t és a szélessége a 20m-t az előkert mérete legalább 5m és legfeljebb 20m lehet,
így az építési vonalnak a két érték között kell lennie.
ad) Saroktelken az új épületet mindkét utcára jellemző előkert méret figyelembe vételével kell
elhelyezni.
b) Az oldalkert szélessége:
ba) szabadon álló beépítési módnál: a szabályozási terv és szabályzat eltérő rendelkezésének
hiányában, az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de
legalább 3,0 méter,
bb) oldalhatáron álló beépítési módnál: a szabályozási terv és szabályzat eltérő
rendelkezésének hiányában, kialakult esetben az épületet a telekhatáron, vagy attól max.
1,0 m-re lehet elhelyezni, bővítésnél a telken álló épülethez igazodóan, új főépület építése
esetén és nem kialakult tömbök esetén 1,0 m-re kell elhelyezni a beépülő oldalhatáron.
bc) A szomszédos telken álló homlokzatosított épületek közötti távolság nem lehet kevesebb
4m-nél vagy a tényleges épületmagasságnál. Az oldalkert kialakult helyzetben, bővítéssel
az oldalkert felöli tűzfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebbre nem csökkenthető.
bd) Zártsorusodó, hézagosan zártsorú épület elhelyezésnél: új építés esetén az épületet a
csurgótávolság elhagyásával vagy a telekhatáron lehet elhelyezni, és telekhatártól
telekhatárig építeni, amennyiben a telekre gépkocsival történő behajtás biztosított (pl.:
kapuáthajtó). . Ha oldalkert elhagyásával létesül az új épület a szomszédos épületek közötti
távolság oldalkert felöli tűzfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebb nem lehet, amennyiben a
szomszédos épületek közötti távolság az épületmagassággal megegyezik vagy azt
meghaladja nyílászárós homlokzattal alakítható ki.
be) Oldalhatáron álló beépítési módnál: 20m-t meghaladó telekszélességnél az új épületet a
építési helyen belül szabadon lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken álló épületek közötti
oldalkerti távolságnak legalább 5,0 méternek kell lennie. Kialakult helyzetben az oldalkert
mérete, oldalkert felöli tűzfalképzés esetén, 4,0 m-nél kisebb nem lehet.
c) A hátsókert mélysége:
ca) fekvő telek és a 30 m-es telekmélységet el nem érő telek esetén legalább 4,0 m,
cb) a 40 m telekmélységet meg nem haladó telek esetén legalább 6,0 m,
cc) az 50 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 10,0 m,
cd) 65 m-nél mélyebb telek esetén legalább 25 m.
(4) Az építési hely határa a beépítésre nem szánt, de beépíthető telkeken – amennyiben a
szabályozási terv, illetve az építési övezet, övezet előírása másként nem rendelkezik – a
telekhatároktól legalább 10-10m.
(5) Épületet építeni lakó és településközponti építési övezetben csak az építési helyen belül lehet.
Gazdasági célú építési övezetben, valamint különleges övezetben melléképület, melléképítmény,
fedett-nyitott építmény, szín, tároló, gépészeti technológiai építmény, kerékpártároló, porta,
közműpótló építési helyen kívül is megvalósítható.
(6) Ha a telken meglévő épület egy része, építési helyen kívülre esik, az építési helyen kívüli
épületrész annak tömegnövekedése nélkül felújítható, de újra nem építhető.
21.§
(1) A kialakulatlan, jellemzően nem beépített tömbben a szabályozási terv eltérő rendelkezése
hiányában, az oldalhatáron álló beépítési módú övezetben az építési hely egyik határvonala a
kedvezőtlen északi, északkeleti, északnyugati tájolású oldalsó telekhatár. A választott beépíthető
oldalhatár a szomszédos telek építési jogát nem korlátozhatja.
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(2) Amennyiben a tereprendezésre épület elhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a meglévő
terepszinthez viszonyított – feltöltés vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t.
(3) A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 1,00 m-t meghaladó feltöltését az
épületmagasságba be kell számítani.
(4) Építési helyen kívül az eredeti terep nem változtatható meg, ettől eltérni kizárólag az előkertben
lehetséges, az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének biztosítása céljából.
(5) Egy telken elhelyezendő főépületek közötti távolságnak az övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság értékének kell megfelelnie. Lakóövezetben a melléképület legnagyobb
épületmagassága legfeljebb 6,5 m lehet.
19. Zöldfelületek kialakításának általános szabályai
22. §
(1) Intézményi vagy közösségi rendeltetés új zöldfelülete, a településközponti vegyes építési
övezetben, valamint zöldterületi övezetekben - a terület-felhasználás változás jellegétől függően kertépítészeti terv alapján létesítendő.
(2) Az egyes ingatlanokra a HÉSZ-ben meghatározott minimálisan kialakítandó zöldfelületet - a
lakóingatlanok kivételével - legkésőbb az épületek használatbavételéig meg kell valósítani.
(3) Ha az építési helyen belüli építkezés miatt szükségessé válik a telken lévő díszfaállomány ritkítása,
kivágása, az építkezés miatt kivágott fa pótlandó a kivágott fák törzsátmérőjével megegyező
mértékben. A fák pótlásáról a legközelebbi őszig, vagy tavaszig, de egy éven belül, gondoskodni
kell, telken belül.
(4) Az egyes építési övezetekre, övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál
növényzettel fedett területként csak a vízzáró burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel,
fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú, legalább 2m
szélességet elérő területe vehető számításba.
(5) Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) felülete nem számítható be a
zöldfelületi fedettségbe.
(6) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részének betelepítésénél több szintű növényállományt,
150m2-ként 1db legalább közepes növekedésű lombos fa és 150m2-ként 40db 1-1,5m magasra
növő cserje ültetésével kell megvalósítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző honos fa- és
cserjefajok használhatók.
23. §
(1) A kötelező zöldfelület számításnál a zöldfelület mértékébe a gyepes sportpálya egyszintű
növényzetként 100 % mértékig vehető figyelembe.
(2) A telek többszintes kialakítású zöldfelületi részén belül legfeljebb 15%-os területi arányban,
legfeljebb 7m szélességgel helyezhető el építmény (pl.: közmű alépítmény, közműpótló) és
alakítható ki egyéb burkolt felület.
(3) 6db gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjármű állásonként legalább 1 db
kétszer iskolázott fa ültetésével alakíthatók ki.
(4) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló közutak telkén belül útfásításra csak a tájra jellemző honos
fa- és cserjefajok, illetve az eredeti növénytársulást képző fajok dísznövényfajtái alkalmazhatók.
(5) Településközpont vegyes övezetben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább ¼-ét
háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell
kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb felét
boríthatja.
20. Kerítés létesítésére vonatkozó rendelkezések
TÉR-T-REND KFT.
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24. §
(1) A kerítés kialakításánál az alábbiak a mérvadók a lakóövezetekben:
a)

legfeljebb 2,5 m magasságig, jellemzően áttört kerítés (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel)
tömör lábazatos kialakítással készülhet. A tömör lábazat magassága legfeljebb 0,75 m lehet.
Anyaghasználatban és a tömör felület magasságában az országos utak mentén a
szomszédos 3-3 telekhez, egyéb utak mentén a szomszédos 2-2 telekhez kell igazodni az
építésnél újraépítésnél.

b)

Kerítés anyaga felületkezelés nélküli natúr fémlemez, natúr alumínium lemez, felületkezelés
nélküli cementlap, nyers beton felületű tömör fal, felületkezelés nélküli zsalukő nem lehet.

c)

Saroktelkek telekhatárán csak olyan kerítés építhető, ami a közlekedésbiztonsági belátási
háromszög sávjában átlátási korlátozást nem jelent, 80%-ban jól átlátható és a belátást
zavaró növénytelepítéssel nem takart.

(2) A kerítés kialakításánál az alábbiak a mérvadók a településközponti vegyes övezetekben
a)

Az építési övezetben utcafronton tömör kerítés max. 2,0 m magasságig (festett, vakolt tégla
falazat), valamint áttört kerítés (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) max. 2,5 m
magasságig tömör lábazatos kialakítással is készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli,
natúr fém, vagy natúr alumínium lemez, és nyers beton felületű tömör fal nem lehet. A kerítés
színezésére a természetes építő anyagok színeivel megegyező színeket lehet használni.

b)

12m-nél keskenyebb közterületek saroktelkein az útkereszteződéseknél a belátási
háromszögbe eső szakaszon a kerítéseket 80%-ban, 0,5m feletti teljes magasságukban
átláthatóan kell kialakítani, a csomópont beláthatósága az átláthatóságot akadályozó
növényzet ültetésével nem korlátozható, sem telken belül, sem közterületen.

II. FEJEZET
RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK
21. Falusias lakó építési övezet (Lf)
25. §
(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakó építési övezetekben elsősorban
a) 1db lakóépület, telkenként legfeljebb 2 lakással az egyedi telkeken, legfeljebb 4 lakásos
kistársasházak a tömb telkeken,
b) a lakófunkciót nem zavaró hatású, a mező- és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó épületek,
építmények (pl.: terménytároló, pajta, gépszín, géptároló, üvegház, állattartó épület, pince),
egyéb nem zavaró hatású gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület,
c) a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) a 800m2-t meghaladó telken:
da) igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
db) szállás jellegű,
dc) igazgatási, irodai,
rendeltetést is tartalmazhat.
(2) A falusias lakó építési övezetben nem létesíthető:
a) üzemanyagtöltő állomás,
b) 6m-nél alacsonyabb szélkerék sem.
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(3) A falusias lakóterületen az elhelyezhető egyes rendeltetések együtt, vagy külön-külön létesíthetők.
Telkenként 800m2-nél kisebb telekterületen legfeljebb 2db épületben, 800m2-t elérő és azt
meghaladó telekterületen legfeljebb 4 db épületben helyezhetők el.
26. §
(1) Az épületek a beépítési módnak megfelelő építési helyen belül helyezhetők el a következők
figyelembe vételével:
a) Amennyiben a meglévő épület az építési hely területén kívülre is kiterjed, az épület esetleges
bővítését már az építési helyen belül kell megoldani.
b) Amennyiben a meglévő építési telek beépítettsége meghaladja az övezetre meghatározott
határértéket, az épület nem bővíthető, csak az új paraméterek betartásával építhető újjá.
(2) Az építési övezeti előírásnál magasabb, meglévő építmények kialakult állapotnak tekintendők. A
meglévő épület bővítése esetén az épület magassága nem nőhet, a bővítmény épületmagassága
az övezeti előírás szerinti értéket nem haladhatja meg.
(3) Az építési övezeti előírástól nagyobb épületmagasságú mezőgazdasági és gazdasági célú épület
is elhelyezhető legfeljebb 6,5 m épületmagassággal, amennyiben az a szomszédos telket
hátrányosan nem korlátozza és a központi belterületen nem homlokvonalon, utcaképet formáló
épületként valósul meg. Telken belül az épületek közötti telepítési távolság értéke a tényleges
épületmagassággal megegyező.
(4) A lakótelek beépítési százalék számításánál a lakótelek összterülete 1500 m2-ig teljes területtel, az
e feletti, 1500 m2- 2500 m2 közötti terület fél területtel, a 2500 m2 feletti terület nem vehető
figyelembe.
(5) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül
történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti
meg. Telkenként a térszínt alatti beépítés legfeljebb 35% lehet.
(6) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb kialakítható
telek
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
legnagyobb
zöldfelület épületmagasság
(%)
(m)

Lf-O/1

1000

12

O/HZ

20

25

0

60

5,5

Lf-O/2

600

14

O

30

30

i

50

5,0

Lf-O/3

800

16

O/20mSZ

25

30

i, 5,0

55

5,0

Lf-SZ/4

1500

25

SZ

25

25

7

50

6,5

Ikr

25

0

5,0

50

4,5

Lf-Ikr/5
600
14
i= a kialakult előkerthez igazodás

HZ= kialakult beépítési mód: zártsorúsodó beépítési karakter
20mSz= 20m szélesség felett építési helyen belüli szabadon elhelyezett épület

22. Településközponti vegyes építési övezet (Vt)
27. §
(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt településközponti vegyes építési övezet több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület lehelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó és az intézményi
rendeltetésre.
TÉR-T-REND KFT.
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(2) A településközponti vegyes építési övezetben elhelyezhető épület:
a) önálló lakó, egyéb rendeltetéssel vegyes lakó,
b) igazgatási, irodai, hitéleti-, oktatási-, egészségügyi, szociális,
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
d) kulturális, közösségi szórakoztató,
e) sport, tanuszoda, sportcsarnok,
f) szabadtéri rekreáció létesítményei, strand, fürdő, vízkivételi kút
g) közhasználatra átadott zöldfelületi
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az építési övezet területén üzemi, raktározó jellegű nagy gazdasági forgalmat keletkeztető
gazdasági telephely, valamint a telepengedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabály alapján
telepengedély köteles tevékenységet kiszolgáló épület, építmény, üzemanyagtöltő állomás, zajos
technikai sportlétesítmény nem létesíthető.
(4) A területen közforgalom számára megnyitott, meglévő kereskedelmi- szolgáltató- igazgatási-,
intézményi létesítmény elhelyezése esetén hely hiányában, a parkolási lehetőség közterületen is
biztosítható, ahol a szabályozási terv erre lehetőséget ad.
28. §
(1) Az építési övezetben a beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló. Amennyiben a telkek beépítése
ettől eltérő, illetve a telkeket zártsorúsodó beépítési karakter jellemzi, úgy az építési hely a kialakult
beépítési módhoz igazodva szabadon megválasztható a telepítési távolság betartásával, a
szomszédos telkek beépíthetőségének korlátozása nélkül.
(2) Az építési övezetben, csak lakócélú telekhasználat esetén, a beépítés mértéke legfeljebb 30%
lehet.
(3) Az építési övezethez tartozó telkek parkolója a telek homlokvonalához kapcsolódóan közterületen
is megvalósítható.
(4) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, a
közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb kialakítható

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

terület
(m2)

szélesség
(m)

Vt-SZ/1

1000

18

SZ/O

35

35

i

30

8,0

Vt-SZ/2

1500

30

SZ

30

30

Legalább
10

40

8,0

SZ

40

20

7

40

8,0

Vt-SZ/3
2000
30
i= igazodás a kialakult előkerthez

SZ/O = szabadon álló beépítési módhoz tartozó építési hely, meglévő beépítésnél igazodás a kialakult állapothoz

(6) A Vt-SZ/1 jelű övezeten belül a 20 m szélességet el nem érő telkek a tömbre jellemző oldalhatáron
álló épület elhelyezéssel is beépíthetők a tömbre jellemző oldalkert megtartásával.
23. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet (Gksz)
29. §
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(1) A szabályozási terven Gksz jellel jelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet
elsősorban a környezetre jelentős terhelő hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú
épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben elhelyezhető épület:
a) a környezetre jelentős terhelő hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló legfeljebb 2db lakást tartalmazó lakó,
c) kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely és a falusi túrizmus,
d) igazgatási, egyéb iroda,
e) közösségi, szórakoztató, kulturális
f) lovarda és falusi turizmushoz tartozó állattartó épületek,
g) üzemanyagtöltő állomás,
h) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az építési övezet építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők
be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(4) Az építési övezet építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár
mentén épület csak a telekhatártól legalább 5,0 méterre helyezhető el.
(5) Az építési telken belüli út burkolatának széle a szomszédos telekhatártól legalább 2,0méter
távolságra legyen. Az előkerti és az oldalkerti sávban legalább egy sorban kétszintes zöldfelületet,
fa- és cserjebeültetést kell megvalósítani.
(6) A telken belüli 5 db gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó, parkoló helyet
fásítani kell. Minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő,
környezettűrő, túlkoros, tájhonos lombos fa telepítésével kell megoldani a fásítást, minimum 1 m 2
termőföldterület biztosításával. A parkoló fásítás a telek zöldfelület minimumába nem számítható
be.
(7) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

Gksz-SZ/1

5 000

50

SZ

30

20

I, 10,0

25

10,5

Gksz-SZ/2

1500

30

SZ

35

20

I, 5,0

25

6,0

Gksz-SZ/3

2000

30

SZ

60

30

i/10,0

20

7,5 / iroda
funkció 9

Gksz-SZ/4

10000

30

SZ

60

30

i/5,0

20

12,5

SZ

35

0

3

20

6,0

Gksz-SZ/5
600
16
i = kialakult előkerthez igazodás

24. Különleges területek
30. §
(1) Kid jelű idegenforgalmi területek övezetébe elhelyezhetők:
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kizárólag a pihenést, testedzést szolgáló épületek, építmények, szabadidő-létesítmények,
állattartó épületek, lóistálló lovarda, kutyaterápiás létesítmények, továbbá a terület fenntartását
szolgáló épületek, építmények,
kereskedelmi, szállásférőhely-szolgáltató épület,
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
szolgálati lakás
a terület használatához szükséges fásított parkolók,
kizárólag a működéséhez szükséges gazdasági célú épület (pl. állattartó épület)

b)
c)
d)
e)
f)

(2) Az övezetben az új épületek, építmények szabadon álló módon, legalább 5 m-es előkert
megtartásával helyezendők el. a már meglévő épületek az eredeti helyükön bővíthetők felújíthatók
újraépíthetők.
(3) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

Kid-SZ/1

5 000

30

SZ

10

10

10,0

75

5,5

Kid-SZ/2

2500

20

SZ

10

10

5,0

65

5,5

Kid-SZ/3

3000

30

SZ

30

30

5,0

55

7,5

(4) A Kid-SZ/3 jelű építési övezetben:
a)

A szabadtéri medencék, vízfelületek területe 50%-san beszámítható a minimálisan kialakítható
zöldfelület mértékébe.

b)

Az övezeten belül, a szabadtéri manipulációs területeket, utakat, parkoló felületeket burkolni
kell a domborzati adottságok, a vízeróziónak való kitettség miatt. A rendezett terep
kialakításához szükséges rézsűk, bevágások növénnyel telepítetten alakítandók ki.

31. §
(1) A Ksp jelű nagy zöldfelületet igénylő sportterületre vonatkozó előírások:
a)

övezetében elhelyezhetők:

aa) kizárólag a pihenést, testedzést szolgáló épületek, építmények, szabadidő-létesítmények (pl.
öltözőépület, szertár, edző terem, kisméretű sportcsarnok, szabadtéri rekreációs létesítmények,
kereskedelem vendéglátás, gépészet), továbbá a terület fenntartását szolgáló építmények,
ab) sportpálya, szabadtéri medence,
ac) terület használatához szükséges fásított parkolók.
ad) Az építési övezetben technikai sportok pályája nem létesíthető.
b)

Az övezetben az épületek szabadon álló módon, legalább 5m-es előkert megtartásával
helyezendők el.

(2) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

Ksp-SZ/1

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

2 000

TÉR-T-REND KFT.
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építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

SZ

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

20

30

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

10,0

45

8,0
19
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32. §
(1) A Kte jelű temető építési övezete kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei elhelyezésére
szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmény:
a) a humán temetkezés céljait szolgáló épület, építmény (ravatalozó, kápolna, kripta, sírhely,
urnatartó fal, szerszámtároló),
b) a terület fenntartását és őrzését szolgáló épület (szerszámtároló, kereskedelmi létesítmény,
őrző-, szociális épület, kőfaragó, szemétgyűjtés kezelés építményei)
(3) Az övezetben hiányos közművesítettség biztosítandó.
(4) A terület kiszolgálását biztosító épület épületmagassága legfeljebb 5,0m, a temetőkápolna
épületmagassága legfeljebb 10,0m lehet. A legnagyobb beépítettség mértéke 10%.
(5) A temető telekhatárai mentén, telkén belül védőfásítás létesítendő.
(6) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

Kte-SZ/1

5 000

50

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

SZ

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

10

-

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

5,0

40

5,0/10,0

33. §
(1) A Kmü jelű mezőgazdasági üzem építési övezete kizárólag új tanyagazdaság épületei, építményei
elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben elhelyezhető építmény:
a) Lakó és idegenforgalmi rendeltetést nem zavaró, védőtávolságot nem igénylő kapacitású
állattartó épület,
b) a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági üzemi épületek és építmények,
c) önálló lakóépület legfeljebb 2 lakással, a tulajdonos és a személyzet számára, legfeljebb
300m2 bruttó alapterülettel,
d) kiszolgáló belső utak, parkoló felület
e) megújuló energia és környezetkímélő korszerű szakszerű közműpótló műtárgy.
(3) Az eltérő területhasználatú telekhatárok mentén legalább 15m széles sávban háromszintes
növényállomány telepítendő, tartandó meg.
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

Kmü-SZ/1

6 000

50

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

SZ

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

25

25

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

10,0

40

7,5

34. §
(1) A Khu jelű hulladékudvari övezetben elhelyezhetők:
f)

A szelektív hulladékgyűjtéshez és kezeléshez szükséges épületek építmények,
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g)

zöldhulladék komposztálását segítő építmények,

h)

Fogadás, tárolás telken belüli parkoló felületei és manipulációs vízzáró burkolattal ellátott
felületei,

i)

Eltérő területhasználatokkal közös telekhatárokon legalább 7m szélességben háromszintes
növényzet.

(2) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

Khu-SZ/1

2 000

20

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
Beépítési
mód

SZ

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

20

-

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

7,0

30

7,5

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI
25. Közúti közlekedési övezet (KÖu)
35. §
(1) A szabályozási terven KÖu jellel jelölt övezet a közlekedési létesítmények és a nyomvonal jellegű
közművek elhelyezésére szolgál.
(2) A közutak telekjogilag meglévő közterületi szélességén, vagy szabályozási terven kiszabályozott
szabályozási szélességén belül a közlekedési műszaki létesítmények, közterületi parkolók,
csapadékvíz elvezetés létesítménye, járda, a közművek vonalas létesítményei és berendezései,
közvilágítás, környezetvédelmi létesítmények, tömegközlekedést kiszolgáló létesítmény,
utcabútorok helyezendők el, közlekedési zöldfelület, utcafásítás telepítendő.
(3) A közlekedési területek övezetei és rendeltetése:
a) KÖu-1 jelű országos főút övezete, melynek közterületi szélessége a kialakult földhivatali
nyilvántartási állapot szerint tartandó meg, 16m-40m között.
b) KÖu-2 jelű országos mellékút és települési gyűjtőút övezete, melynek közterületi szélessége
kialakult, illetve a szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonal által meghatározott,
16m-56m között.
c) KÖu-3 jelű kiszolgáló, lakóút övezete, a kialakult közterületi szélesség őrzendő meg, a
szabályozási terven meghatározott helyeken, az új lakóutak 12m-14m közötti szélességgel
alakítandók ki.
d) KÖu-4 jelű egyéb közlekedési közterület a vegyes használatú utak övezete, a legkisebb
szélessége 7,0m,
e) KÖu-5 jelű önálló kerékpár és gyalog út, legalább 3,0 m szélességben.
(4) Közterületen a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál- megfelelő szabályozási szélesség
esetén - biztosítani kell a közterületi fák, fasorok elhelyezhetőségét, fennmaradását.
(5) Az ingatlanok normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. Ettől eltérni a kialakult
településközponti vegyes építési övezetekben lehet, amennyiben a telekszerkezet, telekterület és a
beépítés nem teszi lehetővé a telken belüli parkoló létesítést, viszont a közterületi szélesség
alkalmas a parkoló felületének befogadására.

TÉR-T-REND KFT.

21

SOPRONKÖVESD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

26. Kötöttpályás közlekedési, vasúti övezet (KÖk)
36.§
(1) A szabályozási terven KÖk jellel jelölt övezetbe a kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó vasúti
pályák, műszaki létesítmények, technikai berendezések, közlekedési létesítmények, a csapadékvíz
elvezető rendszer létesítményei, mindezek telkei és az épületek telkei tartoznak, valamint a
szintbeni vasúti átjárók és a különszintű kereszteződések műszaki létesítményei az övezet részei.
(2) A fejlesztések az ingatlan nyilvántartás szerinti telekszélességeken belül valósítandók meg.
Amennyiben szükségessé válik az övezethatár megváltoztatása a telek szélesítése miatt, a
telekterület 15%-os mértékéig kisajátítási terv alapján végrehajtható a szabályozási terv
módosítása nélkül is.
27. Telekigényes közmű és hírközlés övezete (KÖkm)
37. §
(1) A KÖ-km jelű övezetben kizárólagosan közműlétesítmények és a közműlétesítményeket kiszolgáló
építmények helyezhetők el (vízmű szolgáltató üzemi létesítmény, épület, szennyvíz átemelő,
gázfogadó, gáznyomás szabályozó, házas trafó, elektromos alállomás és kiszolgáló épülete,
hírközlési létesítmény).
(2) A kialakítható legkisebb telekterület méretét a mindenkori technológiai igény és a sajátos
építményfajták összessége határozza meg.
(3) Az épületmagasság és a beépítési mérték az övezetben nem értelmezendő, a technológiai igény
határozza meg.
(4) Az övezet beépítetlen területét gyepterületként kell fenntartani és kezelni. Az övezetben
mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, a technológiától idegen vegyszer és
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
28. Zöldterület közkerti övezete (Zkk)
38. §
(1) A szabályozási terven Zkk jellel jelölt közkert övezet állandóan növényzettel fedett, a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és
testedzést szolgáló közhasználatú közterületi zöldterület.
(2) A közkert övezet telkeinek zöldfelületét legalább 70%-ban növényzettel fedetten kell kialakítani és
fenntartani.
(3) A közkert övezetben:
a) a pihenést, a játékot és a szórakozást szolgáló építmények,
b) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények, utca-bútorok, köztárgyak
műtárgyak, köztéri szobrok, díszkutak, árnyékolók,
c) játszótéri építmények,
d) horgásztó
helyezhetők el.
(4) A Zkk övezetben a beépítési mérték 0%. Épület nem építhető, az építmények szabadon álló
móddal helyezhetők el.
(5) A zöldterületek zöldfelülettel borított területének legalább 1/4-ét háromszintű növényzet (gyep-,
cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet
(gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja.

TÉR-T-REND KFT.

22

SOPRONKÖVESD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

(6) Az övezetben, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét nem
veszélyeztető, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú kerti építmények
helyezhetők el.
29. Védelmi erdő övezete (Ev)
39. §
(1) A szabályozási terven Ev jellel jelölt védelmi erdő övezet területei a védelmi céllal hasznosítandó
meglévő és létesíthető, elsősorban a település és egyéb létesítmények (műtárgyak, környezetre
jelentős hatás gyakorló létesítmények) védelmére és a környezeti terhelés csökkentésére
szolgálnak.
(2) Az Ev jelű erdők övezetének telkei nem építhetők be. A beépítési mérték 0%. Az Ev jelű övezetben
elhelyezhető építmények, a máshol és másként nem létesíthető:
a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik,
b) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak.
30. Gazdasági erdő övezete (Eg)
40.§
(1) A szabályozási terven Eg jellel jelölt gazdasági erdő övezetbe a gazdálkodási céllal hasznosított
meglévő és létesíthető erdő telkek tartoznak.
(2) Az Eg jelű övezetben elsősorban az erdőgazdasági termelés, vadgazdálkodás és
természetvédelem építményei helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 0,5%-os
beépítettséggel, legfeljebb 7,5 m-es épületmagassággal.
(3) Az övezetben minden engedélyköteles építési munka (erdei épület, olyan kilátó, aminek a
terepcsatlakozástól mért legfelső pontja a 5,0m-t meghaladja), területhasználat-módosítás csak az
erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú
jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben történhet.
(4) Kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási célból szabad.
31. Közjóléti erdő övezete (Eg)
41.§
Az erdő rendeltetésének megfelelő épület, építmény (5,0m magasságot meghaladó kilátó, pihenő
esőbeálló, erdei tornapálya, oktató pavilon, tanösvény, vadkerítés) legfeljebb 5%-os beépítettséggel
helyezhető el, az erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú
jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben.
32. Általános mezőgazdasági övezet (Má-á)
42. §
(1) A szabályozási terven Má-á jellel jelölt általános mezőgazdasági övezet elsősorban a
növénytermesztés, az állattartás, továbbá az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására,
tárolására és árusítására szolgál (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás). Jellemzően az
övezetbe az üzemszerű szántóföldi műveléssel és üzemszerű gyümölcstermesztéssel hasznosított
területek tartoznak.
(2) Az Má-á jelű övezetekben elhelyezhető építmények:
j) mezőgazdasági hasznosítású gazdasági célú építmények,
k) természetvédelmi kezelést bemutató építmény, épület, valamint látogatói központ, turisztikai
célú hasznosítás építményei,
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l)

a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kint-lakáshoz” szükséges lakóépület. Tanya
építése esetén a lakóépület alapterülete az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően
nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét.
m) közmű és hírközlési létesítmények (pl. adótorony, légkábelek és földalatti közművezetékek).

(3) Csak lakóépület önállóan nem építhető csak a gazdasági tevékenység folytatásához is alkalmas
gazdasági épületekkel együtt. A lakóépület alapterülete nem haladhatja meg a 300 m2-t,
épületmagassága nem haladhatja meg az 6,5 métert.
(4) A beépíthető telek
c)

legkisebb területe - a már beépített telkek és birtokközpont létesítése kivételével - 10 ha,

d)

beépítési módja szabadon álló, az épületeket a telekhatártól legalább 10,0 m-re, az utak
telekhatárától 15,0 m-re kell elhelyezni,

e)

A legnagyobb beépíthetősége terepszint felett 2,5%, terepszint alatt 0,5%

(5) A mezőgazdasági övezetekben gazdasági épület közművesítetlen telken is elhelyezhető.
Lakóépület hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(6) Az övezetekben elhelyezhető épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhető ki.
43. §
(1) Birtokközpont az ökológiai hálózattal és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területtel nem érintett területeken, telekrészeken létesíthető, amennyiben a birtoktest legalább 100
000 m2 (10 ha) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 10 000 m2 (1
ha) nagyságú a beépítettsége legfeljebb 25% lehet.
(2) Birtokközpont csak közútról, vagy önálló helyrajzi számon nyilvántartott magánútról megközelíthető
földrészleten alakítható ki.
(3) Birtokközpont létesítése esetén a birtokközpont telke hiányos közművesítettség rendelkezésre
állása esetén építhető be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások
figyelembevételével.
33. Általános mezőgazdasági övezet szélerőművek befogadására (Má-em)
44. §
(1) Az Má-em jelű övezet a szélkerék-erőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet,
ahol a szélkerekek biztonságos üzemeltetése érdekében a mezőgazdasági célú épületek építés
korlátozott.
(2) Amennyiben egyéb jogszabályok is lehetővé teszik, szélerőművek létesítményei az alábbiak szerint
helyezhetők el:
a)

A szélkerék telepítésére alkalmas telek egészéből csak a műtárgyak által elfoglalt és
üzemeltetésükhöz szükséges és használt területet kell művelés alól kivonni. A szélerőművek
tornyai számára igénybe vehető terület legfeljebb 2500 m2 lehet. A szélkerék erőmű
telekterületébe a hozzá vezető út telke nem számít bele.

b)

A szélerőművek teljes magassága legfeljebb 150 m lehet.

c)

Országos főutak és mellékutak, közművezetékek, vízfolyások mentén, mezőgazdasági
építmények környezetében a szélturbina magasságának megfelelő távolságban
(dőléstávolság) szélturbinák nem alakíthatók ki.

d)

A szélturbinák kizárólag abban az esetben helyezhetők el, ha működésük során a települési
környezetvédelem (pl. környezeti zaj elleni védelem), továbbá a természet védelme (pl.
madárvédelem), az ökológiai kapcsolatok zavartalan fennmaradása, továbbá zavaró
látványhatások elkerülése biztosítható, melyet környezeti hatástanulmányban kell igazolni.
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A mezőgazdasági táblák túlzott felaprózódásának elkerülése érdekében a szélerőműveket
feltáró utak lehetőség szerint táblahatáron alakítandók ki. A nem táblahatáron vezetendő utak
nyomvonalának kiválasztását meg kell indokolni.

(3) A szélerőművek helykijelölésénél a terület régészeti érintettségét vizsgálni kell. A régészeti
lelőhelyeket a beruházással el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a régészeti
lelőhelyek védelmével kapcsolatos külön jogszabályok szerint kell eljárni.
(4) A szélerőművek helykijelölésénél figyelembe kell venni az Antenna Hungária Répcelak-Sopron
mikrohullámú hálózatát, továbbá az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát és az ebből
következő korlátozásokat.
34. Kertes mezőgazdasági övezet (Mk)
45.§
(1) Az Mk jelű övezetben elhelyezhető építmények:
a)

a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez szükséges építmények (jellemzően
pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók),

b)

idegenforgalmat, falusi turizmust szolgáló vendégház.

(2) az övezetben a következő épületek nem helyezhetők el:
a)

lakóépület,

b)

állattartó épület és az állattartással kapcsolatos építmény.

(3) Telekösszevonás a szomszédos telkek esetén legfeljebb 50 m kialakuló közterületi
telekszélességig engedélyezhető,
(4) A beépítési mérték az Mk-1 jelű övezetben 0%, az Mk-2 jelű övezetben 10%.
(5) az épületek elhelyezése a következők figyelembevételével történhet:
a)

ha a földrészlet szélessége meghaladja a 10 m-t, az épület az északi telekhatárra
helyezendő,

b)

a 10 m-nél keskenyebb telkek esetén az épület ikresen, a közös telekhatárra épülhet,

c)

az épület az úttengelytől legalább 10 m-re telepíthető,

d)

a szomszédos telkek beépítésénél az épületek sarkai között mért legkisebb távolság 4 m-nél
kisebb nem lehet,

e)

az épületek épületmagassága legfeljebb 5m lehet,

f)

a gépkocsi tárolás telken belül oldandó meg, a közterület használatának zavarása nélkül.

35. Vízgazdálkodási övezet (V)
46. §
(1) A szabályozási terven V jellel jelölt vízgazdálkodási övezetbe sorolt területek az alábbiak:
a) a vízfolyások (folyóvizek, közcélú nyílt csatornák) és álló viz (tó, tározó) medre és parti sávja,
b) vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb építmények, gátőrház, szivattyúház, törpe
vízierőművek telke és építményei.
(2) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével –
külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet. A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési
munkát folytatni, területet hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet.
(3) A vízfolyások és álló vizek mentén a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv
biztosítandó a meder partja mentén a karbantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében. A
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vízfolyások és álló vizek fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki, kerítés
és egyéb építménytől mentesen.
(4) A területen jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések
előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a
beavatkozás:
a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve azt szolgálja,
b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását,
c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.
36. Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú övezet (Kbsp)
47. §
(1) A szabályozási terven KbSp jellel jelölt övezet a szabadtéri sportpályák (tenisz, szabadtéri
labdapályák, MotoCross) és a nagy zöldfelületet igénylő sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmények:
a) kizárólag a sport, pihenést, testedzést szolgáló épületek építmények (sportpálya, öltözőépület,
szociális rész, irodai rész, szertár, lelátó, a terület fenntartásához, gondozásához szükséges
épületrész),
b) a terület használatához szükséges fásított parkolók a telken vagy a közvetlen szomszédos
telken.
(3) Az övezet hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető be, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(4) Az övezet legnagyobb megengedhető beépítettsége 3%, a legnagyobb épületmagassága 4,5
méter.
(5) A telek legalább 60%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani, ez alól a salakos, vagy
műfüves sportpálya létesítése a kivétel.
37. Különleges beépítésre nem szánt rekreációs rendezvénytér övezete (Kbre)
48.§
A természetközeli állapot megtartása mellett az övezet rendeltetésének megfelelő épület, építmény (5,0m
magasságot meghaladó kilátó, pihenő épület, vizesblokk, esőbeálló, oktató pavilon, tanösvény, utca
bútorok, ideiglenes színpad) legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, a terület védelmével,
létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú jogszabályok alapján.
38. Különleges beépítésre nem szánt napelem-park céljára szolgáló övezet (Kbnp)
49. §
(1) A szabályozási terven Kbnp jellel jelölt övezet a napelem-park működtetéséhez szükséges
építmények, épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben épület legfeljebb 10%-os beépítési mértékig, legfeljebb 5,0m-es épületmagassággal
építhető.
(3) Az övezetben a közműellátás mértéke: hiányos közművesítettség.
39. Különleges beépítésre nem szánt szélerőműveket befogadó övezet (Kbem)
50.§
(1) Az övezetben kizárólag: a szélerőművek és a karbantartásukhoz, működtetésükhöz szükséges
építmények helyezhetők el.
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(2) Az épületek, építmények szabadon álló módon, legalább 10m-es előkert megtartásával
létesíthetők.
(3) A szélerőművek teljes magassága legfeljebb 150m lehet.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40. Hatálybalépés
51. §
(1) Ez a rendelet 2017. év …… hó ... napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
41. Hatályon kívül helyező rendelkezések
52. §
Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 9/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzat és mellékleteit képező szabályozási tervek.

k.m.f.

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

Fülöp Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Sopronkövesd, 2017..........

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

TÉR-T-REND KFT.
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1. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Régészeti terület
(a régészeti területek lehatárolása a 2016-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány alapján)
1.1. Régészeti lelőhelyek:
1

Homokbánya (47790).

Telep: őskor. Sír: bronzkor.
Raktárlelet: újkőkor. Éremlelet:
ismeretlen kor.

Helyrajzi számok: 0147/1, 0147/2, 0138, 0137/2.

Füzes-patak
kanyarulatától ÉK-re
(53302).

Felszíni telepnyom: bronzkor

Helyrajzi számok: 068/1.

ÉNy-i lakóterületfejlesztés (53303).

Telep: újkőkor

Helyrajzi számok: 068/1, 068/2, 514, 517/2, 515/1,
515/2, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521/88, 071,
521/52, 066, 067.

Homokbányától
északra (53304).

Felszíni telepnyom: őskor, római kor.

Helyrajzi számok: 077/9, 077/10, 077/11, 077/12,
077/8.

Homokbányától délre
(53305).

Felszíni telepnyom: római kor.

Helyrajzi számok: 0147/2

Délnyugati faluszél
(53307).

Felszíni telepnyom: őskor, római kor,
középkor

Helyrajzi számok: 0134/2, 0134/3, 0134/4, 0134/5,
0134/6, 0134/7, 0134/8, 0157, 0158/3, 0158/4,
0158/5, 0158/25, 0158/26, 193, 197, 198, 200, 203,
204, 205, 210, 213, 215/1, 215/2, 216, 218, 219/1,
220/1, 220/2, 221, 222, 192/2, 199/1, 192/1, 202,
214, 212/2, 212/1, 217, 211, 201, 0158/6, 0135,
0133, 207, 199/2, 0158/7, 0158/1.

Római katolikus
templom (53310).

Templom: középkor. Temető:
középkor. Felszíni telepnyom:
középkor.

Helyrajzi számok: 43, 44, 46, 151/2, 48/2, 59, 61,
62/1, 62/2, 63, 593/1, 58, 60, 53, 48/1, 47/1, 586/2,
589/1, 592/2, 592/3, 591, 589/2, 588/4, 592/1,
588/2, 587/1, 587/2, 586/1, 588/3, 41/5, 596, 45,
598, 597, 599, 600, 595, 594, 47/2, 593/2, 41/6,
29/5, 280, 281, 279, 276, 275, 271/3, 274, 269,
270, 278, 284, 41/1, 41/3, 39, 40, 41/7, 38, 37, 36,
42/2, 0210/13, 81, 255/1, 268, 271/4, 273, 277,
282, 283, 288, 285, 287, 289, 286, 29/3, 580/2,
580/1, 583, 585, 590, 584, 602/2, 602/1, 601,
0210/1, 64.

Keleti kertalja (55822)

Felszíni telepnyom: bronzkor, késő
középkor. Kőeszköz: őskor.

Helyrajzi számok: 0216/25, 0216/14, 0216/15,
0216/16, 0216/17

Péter-major (55824).

Felszíni telepnyom: őskor

Helyrajzi számok: 0264/1.

Keleti kertalja II.
(56183).

Felszíni telepnyom: újkőkor (lengyeli
kultúra), késő középkor. Kőeszköz:
őskor

Helyrajzi számok: 0216/21, 0216/26, 0239/2,
0246/2, 0216/25, 0245/5

Keleti kertalja. M9, 2.
lelőhely (59533).

Felszíni telepnyom: középkor

Helyrajzi számok: 0203/9.

Pap-tó (63344).

Felszíni telepnyom: római kor,
középkor

Helyrajzi számok: 011, 022/8.

Vízálló (63346).

Felszíni telepnyom: középkor

Helyrajzi számok: 05/6, 05/5, 05/7, 05/4, 011,
022/8, 022/7, 012/2, 05/26
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Kertek alatt (63348).

Felszíni telepnyom: középkor

Helyrajzi számok: 0194/17, 0197

Rövidek (63350).

Felszíni telepnyom: római kor,
középkor

Helyrajzi számok: 0193/8, 0193/9, 0193/10,
0193/11, 0193/12, 0193/5, 0193/4, 0193/3, 0185/4,
0193/6, 0190, 0193/7, 0185/3, 0185/2, 0185/5,
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0202

Keleti kertalja III.
(68675).

Felszíni telepnyom: késő bronzkor

Helyrajzi számok: 0211, 0210/14, 0213/8, 0213/5,
0213/3, 0213/4, 0213/6, 0213/7, 0210/3, 0210/4,
0210/5

Azonosítatlan
lelőhelyek

1.2. Régészeti érdekű terület:
Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű
területnek tekinthető a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke. A régészeti érdekű terület térbeli lehatárolása,
alkalmazható figyelembe vehető módon nem határozható meg.
A mai település helyén (feltehetően a történeti településmagon belül) kereshetjük a középkori Kövesd régészeti
emlékeit, ezért a régészeti érdekű területek közé tartozik a község teljes belterülete is.
A település határában a régészeti lelőhelyek túlnyomó része Kardos-ér folyását két oldalról kísérő völgyoldalakon
vagy alacsonyabb dombtetőkön található. Ezeken a területeken a jövőben további régészeti lelőhelyek
előkerülése várható, ennek következtében a patak medrét két oldalról kísérő területek régészeti érdekű területnek
tekintendők
2. Helyi művi értékvédelem:
2.1 Helyi jelentőségű védett érték
A településképet meghatározó épületek, építmények védelméről külön önkormányzati rendelet szól.
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2. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - TERMÉSZETVÉDELEM
1. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület):
1.1. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Rábaköz HUFH20001
071, 0132, 0134/8, 0193/1, 0193/2, 0194/1, 0194/2, 0194/3, 0194/4, 0194/5, 0194/6, 0194/7, 0194/8, 0194/9,
0194/10, 0194/11, 0194/12, 0194/14, 0194/15, 0194/16, 0194/17, 0195, 0196, 0200, 0201, 0202, 0205, 0273/3,
0273/4, 0274, 0275, 0313/5, 0314, 0315/3, 0315/4, 0316, 0317, 0319/1, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353,
0354, 0355, 0356/1, 0356/2, 0357, 0358, 0359
1.2. Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: Határmenti erdők HUFH20013
062, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 081/2, 094, 096, 097/1, 098, 099, 0100, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106,
0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125,
0126, 0127, 0128, 0129,

2. Helyi védett természeti terület:
081/2. hrsz területi védelem
42/1 hrsz - páfrányfenyő (Ginkgo-Biloba).

3. egyedi tájérték:
(helyszíni bejárás alapján az egyedi védelem alatt álló kulturális értékek nélkül):
Mária szobor
Antal szobor
Szent Ferenc szobor

151/2
151/2
151/2

Szentháromság szobor

316

Szőlőhegyi kápolna

081/2

TÉR-T-REND KFT.

Kossuth L. u. 11. sz. előtt
Kossuth L. u. 45.sz. előtt
Kossuth L. u. és az Iskola u.
kereszteződésében
Füles-patak jobb partján -- Rákóczi Ferenc
utca belterületi határánál
Az Agg hegy lábánál
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3. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
MINTAKERESZTSZELVÉNYEK-1
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V. MELLÉKLETEK
A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 32.§ (1) A) BEKEZDÉS SZERINTI TELJES ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI

TARTALOMJEGYZÉK

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRŐL A 314/2012. (XI. 8.)
KORM. RENDELET 9. MELLÉKLETE ALAPJÁN AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK
ALAPJÁN

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TEMATIKÁJÁT MEGHATÁROZÓ VÉLEMÉNYKÉRÉS KAPCSÁN ÉRDEKELT
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRŐL A 2/2005. (I. 11.) KORM. RENDELET 3. MELLÉKLETE ALAPJÁN
A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 37. § SZERINTI EGYEZTETÉS KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK
SOPRONKÖVESD KÖZSÉG
EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2016. (IV. 26.) ÖKT HATÁROZATA A PARTNERSÉGI

SOPRONKÖVESD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárásban érdekelt szervek

1. ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Állami Főépítésze
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9021 Győr, Árpád u. 32.
9002 Győr, Pf.: 415.
9023 Győr, Buda u. 5.

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
9435 Sarród, Pf.: 4.
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.
9002 Győr, Pf.: 129.
Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal
9024 Győr, Jósika u. 16.
Népegészségügyi Főosztály
9002 Győr, Pf.: 66.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 1066 Budapest,Teréz krt. 62.
Hivatala
1387 Budapest, Pf.: 30.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Budapest, Ferihegy I., 13-as épület.
1675 Budapest, PF 41.
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 1014 Budapest,Táncsics Mihály u. 1.
Központ
1535 Budapest, Pf.: 721.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási
9021 Győr, Káptalandomb 28.
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
9002 Győr, Pf.: 415.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali
9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.
Főosztály
9002 Győr, Pf.: 22.
Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
Erdőgazdálkodási Főosztály
Honvédelmi Minisztérium
1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
Hatósági Hivatal vezetője
1885 Budapest, Pf.: 25.
Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
9024 Győr, Szövetség utca 17.

14. Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
15. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 26.
Soproni Hatósági Iroda
9401 Sopron, Pf.: 123.

2. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK:
megkeresésük javasolt, jogszabályi kötelezés erre vonatkozóan nincs
16. Elsőfokú építéshatóság (általános ügyek):
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, Elsőfokú
építésügyi hatóság, általános
17. Elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási
Hivatala - Építésügyi Osztály, Elsőfokú építésügyi hatóság,
kiemelt

9400 Sopron Fő tér 5.

9400 Sopron Kölcsey Ferenc utca 5.

P+CD

CD
CD

P+CD

CD
CD

3. ÉRINTETT TERÜLETI , TELEPÜLÉSI (SZOMSZÉDOS) ÖNKORMÁNYZAT:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdése alapján

1.
2.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének Elnöke
Megyei Főépítész
Pereszteg község Önkormányzata

9021 Győr, Városház tér 3.
9002 Győr 2.Pf. 115
9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1.

3.

Nagylózs község Önkormányzat

9482 Nagylózs, Kossuth u. 34.

4.

Röjtökmuzsaj Önkormányzat

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

5.

Pusztacsalád község Önkormányzat

9373 Pusztacsalád, Fő u. 64.

6.

Újkér község Önkormányzat

9472 Újkér, Csíkos u. 4.

7.

Lövő község Önkormányzata

9461 Lövő, Fő u. 181.

8.

Völcsej község Önkormányzat

9462 Vöcsej, Fő u. 50.

9.

Sopronhorpács község Önkormányzat

9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.

P+CD

4. TERÜLETILEG ILLETÉKES KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK, ÉS KÖZÚTKEZELŐK:
megkeresésük javasolt, illetve egyes államigazgatási szervek kérik a bevonásukat
1.

Sopron és környéke Víz-és Csatornamű Zrt.

2.

E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Rt.

9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.
9401 Sopron, Pf.: 41.
9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13.

3.

Észak – Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

9000 Győr, Puskás Tivadar u. 37.

4.

Magyar Közút Zrt.
Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság
NIF Zrt.

9022 Győr, Batthyány tér 8.

5.

1134 Budapest, Váci út 45.

CD
CD

5. LAKOSSÁG, ÉRDEK-KÉPVISELETI, CIVIL ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§-a alapján
A fenti szerveken kívül a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyezetést,
vélemény-nyilvánítási lehetőségét is biztosítani kell a helyi partnerségi egyeztetési szabályairól szóló önkormányzati
határozat szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel.

nem jött válasz
az egyeztetési eljárásban részt kíván venni, illetve az előzetes egyeztetési szakasznál még nem volt egyeztető fél, ezért jelen
eljárási szakaszban részt vesz a véleményezésben
az egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni
P

papír alapú egyeztetési dokumentációt is kér

⌦

hatáskör hiányában továbbította a megkeresést

A környezeti vizsgálat
Szükségességét eldöntő véleményezési eljárásban érdekelt szervek
6. ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének II. pontja alapján
1.
2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága

3.

Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Állami Főépítésze
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály
6. Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala
8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
10. Győr-Moson - Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11. Sopronkövesd község jegyzője

nem jött válasz
az egyeztetési eljárásban részt kíván venni
az egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr Pf. 471.
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
9435 Sarród, Pf.: 4.
9024. Győr, Jósika u. 16
9002 Győr Pf.:66
9021 Győr, Árpád u. 32.
9002 Győr, Pf.: 415.
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
9400 Sopron, Új u. 26.
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
9021 Győr, Káptalandomb 28.
9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.
9002 Győr, Pf.: 129
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CD

Révész László
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Sopronkövesd Polgármester [polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu]
2016. december 13. 11:05
Révész László; 'Sopronkövesd jegyző'
Fwd: Sopronkövesd község településrendezési eszközeinek előkészítése
Sopronkövesd.zip

-------- Továbbított üzenet -------Tárgy:Sopronkövesd község településrendezési eszközeinek előkészítése
Dátum:Tue, 13 Dec 2016 10:13:41 +0100 (CET)
Feladó:Albert Ágnes <agnes.albert@forsterkozpont.hu>
Címzett:polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
Fülöp Zoltán polgármester
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 83.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster
Központ)nevében megköszönöm a településrendezési eszközök előkészítéséről szóló
értesítést (67-35/2016.). Munkájukhoz csatoltan továbbítom az örökségvédelmi
nyilvántartás releváns adatait a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (Kr.1.) 9.
melléklete értelmében. Az adatszolgáltatás magában foglalja a védett ingatlanok
adatait a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
szóló 39/2015. (III. 11.) kormányrendelet (Kr. 2.) 29. § (3) bekezdése alapján védett
környezetnek tekintett területekkel együtt. A települési örökség megóvása érdekében
kérem, hogy a településfejlesztés, településrendezés megalapozó dokumentumainak
értékvédelmi fejezeteit az adatszolgáltatásnak megfelelően aktualizálják. A javaslat
vegye figyelembe a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.)
85/A. § (1) bekezdése és a Kr. 2. 12. melléklete szerinti, aktualizált örökségvédelmi
hatástanulmány vonatkozó megállapításait, valamint a Kötv. 40/A. §-ban foglaltakat. Az
adatszolgáltatás nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (1)szerinti hatósági
bizonyítványnak, az adatok a tárgyi eljárásban használhatók fel, abból harmadik fél
számára adatot szolgáltatni a kérelmező nem jogosult. A Forster Központ az eljárás
további szakaszaiban nem közreműködik. Az adatszolgáltatás megérkezéséről e-mailemre
visszajelzést kérek, üdvözlettel:
Albert Ágnes
építész
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.
Mobil: +36 30/822-88-67
E-mail: agnes.albert@forsterkozpont.hu
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Révész László
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Sopronkövesd Jegyző [jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu]
2017. január 16. 15:29
'Révész László'; rl.lazio@gmail.com
FW: Sopronkövesd koncepció Hivatkozási szám: 13-2/2017

From: Sopronkövesd Polgármester [mailto:polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu]
Sent: Monday, January 16, 2017 3:20 PM
To: 'Sopronkövesd jegyző'
Subject: Fwd: Sopronkövesd koncepció Hivatkozási szám: 13-2/2017

-------- Továbbított üzenet -------Tárgy:Sopronkövesd koncepció Hivatkozási szám: 13-2/2017
Dátum:Mon, 16 Jan 2017 15:10:35 +0100
Feladó:Horváth Attila <horvath.attila2@veszprem.gov.hu>
Címzett:polgarmester@sopronkovesd.t-online.hu
VE-V/001/79-2/2017
T. Cím!
Tárgyi megkeresésükre válaszolva a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) az ügyben nem érintett,
tekintettel arra, hogy a terv ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét nem érinti és a terv területén földtani
veszélyforrásról a Bányafelügyeletnek nincs tudomása. A további eljárásban a Bányafelügyelet nem kíván
rész venni.
Horváth Attila bányafelügyeleti szakügyintéző | Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. | Mobil: 06 20 77 25 990 | Tel.: 06 88 576 634 | Fax: 06 88 576 644
E-mail: horvath.attila2@veszprem.gov.hu| Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
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