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A) BEVEZETÉS 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének készítése a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény felhatalmazása alapján a Megyei 
Önkormányzat által kiírt és a Váti Kht. által elnyert nyílt közbeszerzési pályázat alapján 1999-
ben kezdődött. A tervezés a javaslattevő fázis egyeztetési anyagának kidolgozásáig (2001 
közepéig) az eredeti ütemterv szerint folytatódott, de akkor a Megyei Önkormányzat 
kérésének megfelelően – az Országos Területrendezési Terv törvényi elfogadásának 
elhúzódása miatt – a munka felfüggesztésre került. 
Az Országgyűlés végül az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) 2003. április 28-án a 
2003. évi XXVI. törvényként elfogadta, s azt a Magyar Közlönyben közzé is tették. Ezáltal az 
egyes megyékre készülő rendezési tervek folytatása elől is elhárult az akadály. 
A javaslattevő fázis tervezői anyagának OTrT szerinti átdolgozása, egyeztetések utáni 
javítása, valamint a megyei önkormányzati rendelet szakmai anyagának elkészítése után 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét a Közgyűlés végül a 10/2005. (VI. 24.) 
számú rendeletével fogadta el.  
 
Az OTrT 2003. évi elfogadása, illetve az azt megalapozó tervjavaslatok kidolgozása óta 
felgyorsultak a területi folyamatok, a különböző szinten és területi mélységben kidolgozott 
területrendezési tervek és hatásvizsgálatok készítése során is rengeteg metodikai és gyakorlati 
tapasztalat gyűlt össze. Ezek az egyéb, a tervezést érintő változásokkal együtt felvetették és 
megalapozták az OTrT felülvizsgálatának aktualitását (amellett, hogy az OTrT 29. § is előírja, 
hogy a terv felülvizsgálatára legalább ötévente kerüljön sor). 
A felülvizsgálat során az OTrT eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete megmaradt, a 
hangsúly elsősorban a tartalmi és szabályozási elemek megújításán és kibővítésén volt, ami 
viszont az eredeti törvény bekezdéseinek és mellékleteinek szinte mindegyikét érintette.  
A módosított OTrT törvényt az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el. A törvény többek 
között előírta, hogy a már elfogadott megyei területrendezési terveket – közöttük a Győr-
Moson-Sopron megyeit is – 2010. december 31.-ig a módosított törvénnyel összhangba kell 
hozni (a határidő azóta a törvény módosításával egy évvel kitolódott).   
Fenti törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési terve felülvizsgálatának és módosításának az elkészítésére a Megyei 
Önkormányzat által 2009 októberében indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján a 
VÁTI Nonprofit Kft. kapott megbízást. A tervezési szerződés ütemezése szerint az egyes 
munkafázisok időben úgy követik egymást, hogy a módosított megyei területrendezési terv 
elfogadási anyaga 2010 decemberében a Közgyűlés elé kerülhessen. 
 
A megyei területrendezési terv módosításának jogszabályi háttere az OTrT törvény mellett 
alapvetően a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk 
és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) számú Korm. rendelet. Ez 
utóbbi jogszabály felhatalmazása alapján Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
tervének módosítása – az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásával – egyfázisú 
tervezési és egyeztetési folyamatban kerül kidolgozásra. 
  
A fentiek értelmében kidolgozott egyeztetési anyag tehát külön-külön kötetben dokumentálva 
tartalmazza egyfelől a megalapozó vizsgálatokat, másfelől az elfogadásra kerülő 
munkarészeket, (térségi szerkezeti terv, térségi övezetek és térségi területrendezési 
szabályzat), az alátámasztó munkarészeket, valamint a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálatot. 
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B) A HATÁLYOS ÉS A MÓDOSÍTOTT MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV     

FŐBB TARTALMI KÜLÖNBSÉGEI 
 
 
1.  Az Országos Területrendezési Terv és a megyei területrendezési terv módosításának 

főbb tartalmi összefüggései  
 

Az Országos Területrendezési Terv 2008. évi módosítása alapján a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szempontjából legfontosabb változások – melyeket Győr-Moson-
Sopron megye területrendezési tervének módosítása során a hatályos tervhez képest 
érvényesíteni kell – a következők: 
 
Térségi szerkezeti terv 
 

 A megyei területrendezési tervben kijelölhető területfelhasználási kategóriák 
rendszere és az ábrázolható terület minimális nagyságrendje egyes esetekben 
módosult. 
Így megszűnt a külterjes és belterjes mezőgazdasági térség területfelhasználási 
kategória, ezek összevontan az országos kategóriával egyező mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategóriaként jelölhetők ki. További változás, hogy ezután a 
megyei területrendezési tervekben is van lehetőség vegyes területfelhasználású 
térség kijelölésére. 
Az ábrázolható terület minimális nagyságrendje a korábban egységes 50 ha-os alsó 
határhoz képest differenciálódott, amennyiben a városias és a hagyományosan vidéki 
települési térségek kijelölésének alsó határa 10-ha-ra csökkent, a vízgazdálkodási és 
az építmények által igénybe vett térségeknél pedig területi korlát nélküli lett. 
 

 A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények körében a kijelölhető 
tartalmi elemeket tekintve változások következtek be. Ezek közül a lényegesebbek: 
A közúthálózaton belül megyei szinten megszűnt a kiemelt mellékút, helyette 
egységesen a mellékút kategória került bevezetésre.   
Megszűnt az országos jelentőségű logisztikai központ, maradt viszont a térségi 
jelentőségű logisztikai központ kijelölésének lehetősége. 
Az országos vasúti fővonalak kategorizálása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény szerint alapvetően megváltozott. Ennek megfelelően a korábbi 
felosztás helyett a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő és 
egyéb országos törzshálózati vasútvonal kategória lett használatos.  
Magyarország EU-ba történt belépése következtében az érintett határszakaszokon 
bevezetésre került a határátlépési pont megnevezés. Szintén ennek következménye, 
hogy felsorolásra kerültek a Dunán, a Tiszán és a Dráván létesítendő schengeni 
határkikötők is. 
A repülőterek besorolása némiképpen módosult, amennyiben a nemzetközi 
kereskedelmi repülőterek kategória elnevezése országos jelentőségű polgári 
repülőterekre változott.   
Az országos energia hálózatok és építményeken belül az erőművek korábbi, primer 
energiahordozó felhasználása alapján történő megkülönböztetése a módosítás során 
elhagyásra került. Országos erőműként a legalább 50 MW, térségi erőműként pedig 
az 50 MW-nál kisebb, de legalább 5 MW teljesítményű, meglévő vagy tervezett 
villamosenergia-termelő létesítmény került definiálásra.  



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

7 
 

A villamosenergia hálózatok nyomvonalaiként országos szinten az iparág átviteli 
hálózataként nyilvántartott távvezeték elemei kerültek rögzítésre (a 750 és 400 kV-
os hálózatok kiegészítve a 220 kV-os hálózatokkal). Térségi szinten a 120 kV-os 
hálózaton belül megkülönböztetésre kerültek az átvitelt befolyásoló és a térségi 
ellátást biztosító vezetékek. 
Szénhidrogén hálózatok vonatkozásában a módosítás eredményeként a korábbi 
nemzetközi jelentőségő hálózat kiegészült a hazai jelentőségű szállítóvezetékekkel.  
 

 Az OTrT módosításával a műszaki infrastruktúra hálózatokon és egyedi 
építményeken belül nem csak egyes tartalmi elemek változtak, hanem jelentősen 
módosult, illetve kiegészült a megyei területrendezési tervekben érintettség esetén 
kötelezően feltüntetendő egyes országos hálózati elemek térbeli elrendeződése is. Ez 
elsősorban az egész országot behálózó közlekedési infrastruktúrák területén volt 
meghatározó jelentőségű. 
A közúthálózat korrekcióját elsősorban az Európai Unió kibővülése, és az azzal járó 
forgalomáramlási átrendeződés indokolta. Ennek függvényében a korábban tervezett 
gyorsforgalmi úthálózat felülvizsgálata során néhány elemről bebizonyosodott, hogy 
hálózati szerepét gyorsforgalmi út helyett főúti paraméterekkel is betöltheti, így 
gyorsforgalmi útként való további szerepeltetése nem indokolt (megyei érintettség: 
M9, M81).  
Az időközben kijelölt új európai közlekedési irányok miatt viszont néhány 
gyorsforgalmi irány áthelyeződött és új elemek beiktatása is szükségessé vált 
(megyei érintettség: nincs).  
A főúthálózat elemei a gyorsforgalmi hálózat változásait követték, jól használható 
hálózattá kiegészítve azt (megyei érintettség: Vép és Pereszteg közötti új főút). 
Az országos vasúthálózaton belül a nagysebességű vasútvonalak nyomvonalsávjai 
az időközben elkészült hatástanulmányok alapján felülvizsgálatra és új 
nyomvonalsávba kerültek (megyei érintettség: Hegyeshalom/Rajka - Budapest 
nagysebességű vasút). 
Az országos kerékpárút törzshálózat a felülvizsgálat során alapvetően megváltozott, 
a két hálózatnál csak néhány elem feleltethető meg egymásnak. Az új hálózat 
kialakítása egyfelől a potenciális országos kerékpáros turisztikai célpontok 
kijelölésén alapult, másfelől a hálózati szemléletnek megfelelően további útvonalak 
kialakítása is történt úgy, hogy az új szakaszok mindegyike jelentős turisztikai 
célpontokat köt be, és útvonalélményt is biztosít (megyei érintettség: a Fertőd és 
Zsira közötti szakasz országhatárhoz közelebb vezetett nyomvonala és az új Balaton-
Rába kerékpárút). 
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Térségi övezetek 
 
A 2003. évi OTrT-ben meghatározott térségi övezetek közül a törvény 2008. évi módosítása 
néhány övezet megszüntetését, az eredetiek többségének aktualizált megtartását, de új 
övezetek bevezetését is tartalmazta a következők szerint: 
 

1. sz. táblázat: Térségi övezetek és azok kapcsolata 

Országos övezetek Kiemelt térségi és megyei övezetek 
a)  Országos ökológiai hálózat  a)Védett természeti terület 

b) Védett természeti terület védőövezete 
c)Természeti terület 
d) Ökológiai (zöld) folyosó 
a) Magterület 
b) Ökológiai és zöldfolyosó 
c) Pufferterület 

b) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület  
c) b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület   
c) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  
 d) Erdőtelepítésre, fásításra alkalmas terület 
d) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület e)Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület f) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület  
 g) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá 

vonható terület 
f) Kulturális örökség szempontjából kiemelten 

kezelendő terület 
h) Világörökség és világörökség várományos terület 
i) Történeti települési terület 

e) g) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület  

 

f) h) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területe  

 

i) Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület  
j) Együtt tervezhető térségek 
 h) j) Rendszeresen belvízjárta terület 

i) Hullámtér és nyílt ártér 
k) Nagyvízi meder 
j) Csúszásveszélyes terület 
l) Földtani veszélyforrás területe 
k) m) Vízeróziónak kitett terület 
l) n) Széleróziónak kitett terület 

k) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 
 m Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület 

 o) Honvédelmi terület 
 

Összességében a korábban hatályos OTrT szerint a megyei területrendezési tervben 
maximálisan lehatárolható 18 térségi övezettel szemben a módosítás alapján jelenleg 24 
térségi övezet állapítható meg. 
 
A 24 térségi övezet közül a 38/2009. (II. 27.) Kormányrendeletben megnevezett 14 övezet az 
érintett államigazgatási szervek előzetes állásfoglalása, a fennmaradó 10 övezet pedig 
szakmai adatszolgáltatások és térinformatikai adatbázisok alapján, tervezői mérlegelés szerint 
kerül előzetesen lehatárolása. 
 
Győr-Moson-Sopron megye hatályos területrendezési terve az eredeti OTrT szerint érintettség 
alapján összesen 17 térségi övezetet határolt le. Ezek közül a területrendezési terv módosítása 
során 9 övezet felülvizsgált és megújult tartalommal, további 13 pedig az OTrT módosítása 
során megállapított új övezetként került lehatárolásra. 
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2. A megyei területrendezési terv mozgástere 
 
A megyei területrendezési terv készítésének/módosításának mozgástere jogszabályokban 
rögzített. Ennek értelmében: 
 

• A tervező a megyei területrendezési terv készítése (módosítása) során az Országos 
Területrendezési Tervben (OTrT) felsorolt megyei területfelhasználási kategóriákat és 
övezeteket jelölheti ki a törvényben szereplő korlátozó szabályok 
figyelembevételével, amelyek bizonyos mozgásteret biztosítanak a megye 
területrendezési tervének készítésénél.  

• Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok sávját és az egyedi 
építmények helyét csak az Ország Szerkezeti Tervének és az OTrT szöveges 
mellékleteinek, valamint a Tftv. 23/A.§ (1) bekezdés b) pontjának (+/- 10%-os 
eltérés) figyelembe vételével pontosíthatja a megyei területrendezési terv.  

• A megye szerkezeti terve a térségi igények alapján kiegészítheti az országos 
jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat és egyedi építmények körét a 
jogszabályban (a területrendezési tervek tartalmi követelményeit rögzítő 
Kormányrendeletben) felsorolt térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokkal és egyedi építményekkel. 

• A megye területrendezési terve az OTrT-ben felsorolt területfelhasználási 
kategóriáktól, valamint megyei övezetektől eltérő, egyedileg meghatározott 
területfelhasználási kategóriákat és megyei övezeteket nem jelölhet ki, a törvényben 
meghatározott szabályokat nem változtathatja meg, és nem is egészítheti ki.  

 
Győr-Moson-Sopron megye 2005-ben elfogadott területrendezési terve fenti szabályoknak 
megfelelően készült, és ugyanez vonatkozik a terv folyamatban lévő felülvizsgálatára és 
módosítására is.  
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I. 
 

A MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
 

 
A megye szerkezeti terve a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, 
az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek 
összefüggéseit a megye területrendezési tervében meghatározó terv.  
Győr-Moson-Sopron megye hatályos szerkezeti tervének módosító javaslata az OTrT törvény 
2008. évi módosításában meghatározottak szerint készült a következők szerint: 
  
A megye térségi szerkezeti tervében ábrázolt területfelhasználási kategóriák (1. sz. melléklet) 
a következő, 

a) legalább 50 ha területű térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vegyes területfelhasználású térség, 

b) legalább 10 ha területű térségek: 
ba) városias települési térség, 
bb) hagyományosan vidéki települési térség, 

c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
ca) vízgazdálkodási térség, 
cb) építmények által igénybe vett térség. 
 

Térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a megyei területfelhasználási 
kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:  

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – 
városias települési térség nem jelölhető ki; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell 
sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – 
városias települési térség nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias 
települési térség nem jelölhető ki; 

d) a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési 
térség kategóriába kell sorolni; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki; 

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem 
sorolható. 

 
(2) A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
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a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; 

d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 
e)  a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási 
egységbe sorolható; 

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki; 

g)  az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

 
 
I/1. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
 
Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint 
erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 
termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 
szükséges vagy indokolt (1. sz. melléklet). 
 
Erdőgazdálkodási térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
Az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias 
települési térség nem jelölhető ki. 
 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
 
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabály: 
 
(3)  Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek 
minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolhatja. 
 
(4)  A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas 
infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom 
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lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia 
és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
 
Erdőgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlás 
 

a) Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, illetve azokat 
ne minősítsék beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre figyelembe vehető területek 
kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a talajok termőképességét, a 
mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi igényeket kell figyelembe venni. 

b) Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti tervekben 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják. 

c) Meglévő természetes- és természet-közeli állapotú erdők fenntartásával, 
erdőtelepítésre alkalmas új területek kijelölésével, erdők telepítésével javasolt elérni, 
hogy Győr-Moson Sopron megye átlagos erdősültsége a jelenlegi 20%-ról – az OTrT 
szabályaival összhangban – átlagosan 26 %-ra növekedjen. Az erdőtelepítések 
egyaránt szolgálják a racionális földhasználat kialakítását, a kiváló termőhelyi 
adottságú, valamint a szélerózióra hajlamos szántóterületek védelmét. 

d) Meglévő erdők fenntartásánál, új erdők telepítésénél fokozott szerepet kell kapni a 
gazdasági rendeltetésen – fatermesztésen – kívül a védelmi, egészségügyi, szociális és 
turisztikai rendeltetésnek. 

e) Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű fejlesztése 
érdekében természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi, levegőtisztaság-
védelmi és településvédelmi céllal indokolt telepíteni. 

f) Az egészségügyi-szociális és turisztikai erdők telepítésére a település-együttesek, 
nagyobb települések, és üdülőterületek környezetében kell törekedni. Előnyben 
javasolt részesíteni a pollenben szegényebb, és kevésbé allergizáló fafajtákat.  

g) Az egykori zártkertek területét, amennyiben azok termelési, vagy üdülési hasznosítása 
már felhagyásra került – alkalmasság esetén – javasolt településvédelmi célú 
erdőtelepítés útján hasznosítani. 

h) A nem őshonos fafajokból álló hullámtéri erdőket – amennyiben az árvíz-védelmi 
célokkal nem ellenkezik – állományszerkezet-átalakítás révén természet-közeli állapotú 
erdőkké célszerű alakítani. 

i) A megye védett tájainak erdőterületein az elsődleges természetvédelmi rendeltetés 
mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai) 
funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt összehangolni a vízgazdálkodás, a táj- 
és természetvédelem, az ökoturizmus, valamint az erdőgazdálkodás szempontjait. 

j) Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterület, 
védelemre tervezett gyepterület, természeti területnek minősülő gyep. A védett és a 
Natura 2000 hálózatba tartozó területeken erdőtelepítést akkor lehet végezni, ha az 
nem ellentétes a Natura 2000 terület fenntartási tervével. 

k) Gazdasági erdők telepítésénél a gazdasági szempontok az irányadók, a természeti 
adottságokat károsító hatások kizárása mellett. 

l) Erdőtelepítésnél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos fafajok 
alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli erdőtársulások 
létrehozását. 

m) Az erdők telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendők a hegy és dombvidéki 
tájak, valamint a víz- és szélerózió által veszélyeztetett övezetek által érintett területek. 

n) Erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is figyelembe 
kell venni. 
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Győr-Moson-Sopron megyében az erdőterületek kiterjedése a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Erdészeti Igazgatóságának 2009. évi adatai alapján 82 331 ha, mely az összterület 19,6 %-a. Ez az 
erdősültségi arány nagyjából megegyezik az országos átlaggal (20%). Erdőgazdálkodást nagyobb 
összefüggő területen a Soproni-hegység, a Pannonhalmi-dombság, a Hanság, a Répce-sík, a Bakonyvidék 
térségében, valamint a Duna hullámterén folytatnak.  
 

1. sz. ábra: Győr- Moson-Sopron megye meglévő erdőterületei 

 
                                                                                                    Forrás: MgSZH központi Erdészeti Igazgatóság  
 
Az erdősítés szempontjából meghatározó Nemzeti Erdőtelepítési Program 1997-ben készült el. A program 
kiemelt célja, hogy a racionális földhasználaton keresztül hozzájáruljon az agrárgazdaság 
hatékonyságának fokozásához, illetve a hazai faanyagellátás és az erdők védelmi, rekreációs szolgáltatásai 
iránt növekvő igények kielégítéséhez. A Nemzeti Erdőtelepítési Programban további célként szerepel, 
hogy az ország erdősültsége 2035-re érje el a 26-28%-ot, melyhez a hosszú távú erdőtelepítési 
koncepcióban 2005-től átlagosan évi 20 ezer ha/év új telepítés szükséges. Ez azt jelenti, hogy a 2005-2035 
közötti időszakban mintegy 600 ezer ha új erdőterület jön létre. A Nemzeti Erdőtelepítési Programhoz 
kapcsolódva, illetve azt felváltva 2003-ban elkészült a Nemzeti Erdőprogram, amelyet a Kormány 2004-
ben fogadott el. 
A Nemzeti Erdőprogram tiszteletben tartja az EU és a tagállamok által elfogadott egyezményeket, 
amelyeket Magyarország maga is aláírt, ugyanakkor illeszkedik a magyar sajátosságokhoz is. Az 
eddigiekhez képest szigorúbb előírásokat is tartalmaz, fokozott figyelmet szentel a természetvédelem alá 
tartozó területek művelésére, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatára. Az EU csatlakozás 
utáni időszakra, pontosabban a 2004-2006 közötti évekre két vidékfejlesztési tervezési dokumentum 
készült Magyarországon, melyek intézkedéseit az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
(EMOGA) pénzügyileg is támogatott. Az NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) az említett alap Garancia 
Részlege (Szekciója) által támogatott intézkedéseket (támogatási jogcímeket) tartalmazta, egyik 
intézkedése a „Mezőgazdasági területek erdősítése”. A támogatás kiterjedt a telepítési és ápolási 
munkákra (öt évig) és a földtulajdonosok (gazdálkodók) kieső bevételének (jövedelmének) részbeni 
pótlására 20 éven át. A 2007-2013 közötti időszakra – az EU újabb tervciklusára (programidőszakára) – 
Magyarországon is új tervezési dokumentum készült, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP), melyben az EU által támogatott összes vidékfejlesztési intézkedés megtervezésére lehetőség 
nyílott. Az EU megváltoztatta a vidékfejlesztési intézkedések finanszírozását is, az összes intézkedéshez 
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egy új alap, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nyújt támogatást. Az 
erdőtelepítés korábbi (NVT) jogcíme a jelenlegi tervidőszakra is megmaradt (az ÚMVP egyik intézkedése 
„A mezőgazdasági földterület első erdősítése”). Emellett megjelent „a nem mezőgazdasági területek első 
erdősítése” és az „agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági területeken”. Az NVT 
alapján megítélt erdősítési támogatásokat az EMVA terhére folyósítják. 
 
Országos szinten az erdőgazdálkodási térséget az „Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény” módosító javaslatához készült földhasználat elemzés alapján határolták le a Szent István 
Egyetem (SZIE), az Állami Erdészeti Szolgálat (jelenleg Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti 
Igazgatóság) és a Váti Kht. szakemberei. A földhasználatok elemzése – amelyek kiterjedtek az 
agráralkalmasság, az erdészeti alkalmasság és a környezeti érzékenység értékelésére – alapján a SZIE 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete 10 „ökotípust” – azonos környezeti változókkal jellemezhető, 
homogén területet – határozott meg, melyek a konverziós javaslatok alapját képezték. Az 
erdőgazdálkodási térség tervezett erdőterületeinek kijelölése 2 ökotípus alapján, valamint a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével történt: 
 

4. Erdőtelepítésre javasolt területek: azok a jó és kiváló erdőgazdasági alkalmasságú, valamint jelentős 
környezeti szükségességet mutató területek tartoznak ide, amelyek erdőalkalmasság dominanciája 
magasabb, mint az agráralkalmassági dominancia, a környezeti érzékenység sem magas. 
 
6.Erdőtelepítésre figyelembe vehető, környezetileg érzékeny területek: jó és kiváló erdészeti 
alkalmasságú, de környezetileg jelentősen érzékeny területek tartoznak ide. Erdőtelepítésre csak 
akkor vehetők figyelembe, ha az természetvédelmi érdekeket nem sért. Kis kiterjedésű, mozaikszerű 
elhelyezkedésű területek a védett területek pufferzónáiban. 

 
Győr-Moson-Sopron megyében a 4. ökotípusba tartozó területek fordulnak elő. 

 

2. sz. ábra: Az erdőtelepítésre javasolt (4. ökotípusba tartozó) területek elhelyezkedése 
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Az „ökotípusos földhasználati modell” eredményei alapján Győr-Moson-Sopron megyében az 
erdőgazdálkodási térség (meglévő és tervezett) területe közel 114 ezer ha. Az erdőgazdálkodási térség 
javasolt erőterületei a hegy- és dombvidéki tájakat (Soproni-hegység, Fertőmelléki-dombság, 
Pannonhalmi-dombság, Bakonyvidék) valamint a gyengébb talajadottságú síkvidéki mezőgazdasági 
területeket (Pápa-Devecseri sík, Hanság, Győr-Tatai-teraszvidék, Igmánd-Kisbéri-medence) érintik.  
 
A megye szerkezeti tervén (1. sz. melléklet) kijelölt erdőgazdálkodási térség az 50 ha feletti erdőfoltokat 
megjelenítve a meglévő és tervezett erdőterületeket együttesen tartalmazza.  
Az ennél kisebb kiterjedésű kisebb javasolt erdőfoltok és (mezővédő) erdősávok megjelenítését – 
amelyekre a szántóföldi növénytermesztés szempontjából jó adottságú, de deflációra érzékeny területeken 
igen nagy szükség lenne – a településrendezési tervek készítése során kell majd érvényesíteni. 
 
Az erdők, illetve erdőterületek rendeltetésére vonatkozóan a következő használati módok javasolhatók: 

- jobb minőségű talajon gazdasági rendeltetésű erdőhasználat, 
- gyengébb minőségű területeken táj-rehabilitáció, védelmi célok, 

 
A nagy diverzitású, természetvédelmi szempontból értékes gyepek megőrzése érdekében e gyepterületek 
erdősítését kerülni kell. 
 
 
I/2. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 
 
Mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek találhatók (1. sz. melléklet). 
 
Mezőgazdasági térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias települési 
térség nem jelölhető ki. 
 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki. 
 
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabály: 
 
(3) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 
 
(4) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 
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Mezőgazdasági térségre vonatkozó ajánlás 

a) Termőföld művelésből való kivonása elsősorban a gyengébb minőségű földeken,  csak 
a  legszükségesebb mértékben valósítandó meg. 

b) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek (szántó, szőlő, gyümölcsös 
ágban) művelési ágának megváltoztatását kerülni javasolt. 

c) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket (szántó, 
szőlő, gyümölcsös) a településszerkezeti terveknek lehetőség szerint általános, illetve 
kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 

d) A gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági területeken, a 
termőhelyi és a környezeti jellemzők alapján művelési ág (gyepesítés, erdősítés) vagy 
intenzitási fok (szántóföldi extenzifikáció) megváltoztatása javasolt. 

e) A meglévő sziki gyepek, valamint a lápterületek megőrzése és természetvédelmi 
célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat. 

f) A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételéve fejleszteni. 

Győr-Moson-Sopron megyében a mezőgazdasági terület az összterület 64%-a (KSH, 2008), ami  nagyjából 
megfelel az országos aránynak (63%). A mezőgazdasági területen belül a szántó részaránya a 
legmagasabb (87%), ezt követi a gyep (9,3%) és a konyhakert (1,7%), a szőlő- és gyümölcsterületek pedig 
mindössze 1-1%-ot tesznek ki.  
A megyei területrendezési terv által lehatárolt mezőgazdasági térség mintegy 257 ezer ha, a megye 
területének megközelítőleg 61%-a. A megyei területrendezési terv a vonatkozó szabályozás alapján a 
mezőgazdasági térséget homogén területfelhasználási kategóriaként jelöli ki, azon belül nem különbözteti 
meg az egyes földhasználatokat, illetve nem különbözteti meg a belterjes (extenzív) és a külterjes (intenzív) 
hasznosítására javasolt térségeket.  
A szükséges beavatkozásokra a földhasználat, illetve intenzitási fok megváltoztatására csak ajánlásokat 
tesz. A megyei rendezési terv elsősorban a termőföldek minőségi (talajvédelem) és mennyiségi 
(földvédelem) védelmét támogatja, ezt viszont kötelezően betartandó szabályokkal teszi.  
Győr-Moson-Sopron megyében a talajvédelem szempontjából legnagyobb veszélyt a defláció és a vízerózió 
jelenti. A megyei területrendezési terv a szél és a víz pusztító hatása által érintett területeket térségi 
övezetekként határolja le.  
Földvédelem szempontjából a települési területek és a műszaki infrastruktúra hálózatok területigénye 
veszélyezteti leginkább a termőföldeket. A megyei területrendezési terv területrendezési szabályzata 
tartalmaz bizonyos fékeket a termőföldek, ezen belül a legjobb adottságokkal rendelkező területek 
beépítésével, az urbanizációs folyamatok nemkívánatos kísérő jelenségeinek fékezésével összefüggésben. 
 
A fenntartható fejlődés fontos eleme az értékmegőrző mezőgazdálkodás. Az értékfenntartó gazdálkodás 
az árutermelő funkció mellett magában foglalja a természeti és tájképi értékek megőrzését, valamint a 
környezeti elemek és termőhelyi alapok védelmét. A többfunkciós mezőgazdaság egyes feladatainak 
fontosságát a terület adottságai határozzák meg. Azokon a területeken, amelyek környezeti szempontból 
kevésbé érzékenyek, de a mezőgazdasági alkalmassági mutatói kedvezőek, a (áru) termelő funkciók az 
elsődlegesek. A kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező, környezetileg kevésbé sérülékeny 
területeken alapvető kívánalom a termelő funkciók hosszú távú fenntartása, mivel ezek a területek a 
versenyképes vetőmag, áru- és takarmánynövény termelés legfontosabb szinterei. Továbbá ezeket a 
térségeket lehetőség szerint meg kell őrizni a mezőgazdasági termelés számára, kerülni kell nemcsak a 
termelésből történő kivételt, de még a művelési ág megváltoztatását is.  
Az árutermelés hosszú távú fenntartása mellett biztosítani kell a termőhelyi alapok védelmét, a 
talajpusztulást megelőző eszközök és eljárások alkalmazását, valamint a minőségi termelés 
követelményeinek betartását, amelynek magában kell foglalnia az ésszerű műtrágya- és növényvédőszer 
használatot.  
 
A környezetileg érzékeny és az árutermelésre kevésbé alkalmas területek egy részén a mezőgazdaság 
olyan funkciói kerülnek előtérbe, mint a környezet-minőség, a tájjelleg, a sokszínűség (diverzitás) 
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megőrzése, a gazdálkodók megélhetésének és életszínvonalának biztosítása, társadalmi és környezeti 
kockázatok csökkentése. A felsorolt, a társadalom egésze számára fontos feladatokat a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései is támogatják. 
A védelmi funkciók betöltése az adott célnak (pl. talajvédelem, a természetvédelmi szempontból értékes 
szikes és homoki és dombvidéki gyepek hasznosítása, fenntartása) megfelelő technológia kialakításával 
érhető el, így az NVT (illetve 2007-től az már részben az ÚMVP) kifizetéseinek feltétele az intézkedésben 
leírt technológiai követelmények teljesítése. A környezetileg érzékeny és árutermelésre kevésbé alkalmas 
területek másik részén viszont célszerű felhagyni a mezőgazdálkodási tevékenységet. Ezeken a területeken 
elsősorban erdőtelepítés javasolt (lásd erdőgazdálkodási térség). 
 
Az 1998-ban a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében (SZIE-KTI) készült 
„országos háromkategóriás földhasználati zónarendszer” multifunkcionális mezőgazdaság gondolata 
alapján a mezőgazdaság termelő és védelmi funkcióinak térbeli megjelenítésére tett kísérletet. A 
földhasználati zónarendszer kulcseleme a területek mezőgazdasági termelési alkalmasságának, valamint 
környezeti érzékenységének objektív, több szempontú elemzése és értékelése, majd a két tényező mentén 
kialakuló erőforrásmérleg egybevetése volt. Ez alapján kerültek kialakításra a földhasználati zónák: az 
agrártermelési, a kettős-, illetve a környezetérzékenységi meghatározottságú területi kategóriák. 
 

3. sz. ábra: Háromkategóriás földhasználati zónarendszer 

 
Győr-Moson-Sopron megye mezőgazdasági területeinek nagy része az agrártermelési meghatározottságú  
zónába tartozik. Kedvezőek a termőhelyi adottságok a Mosoni-sík, a Kapuvári-sík, az Igmánd-Kisbéri-
medence, az Ikva-sík és a Csornai sík területén. A Győr-Tatai-teraszvidék és az Igmánd-Kisbéri-medence 
nagyobb része is az agrártermelési zónába esik. A kettős meghatározottságú (és védelmi), extenzív 
gazdálkodásra (vagy földhasználat váltásra, pl.: erdőtelepítésre) javasolt területek a Hanság, a Fertő-
medence, a Pápa-Devecseri sík táján alkotnak nagyobb összefüggő foltokat. A zónarendszer készítésekor a 
Magas Természeti Értékű Területeket (MTÉT) még nem határolták le, így nem kerültek be az 
értékelésbe. Természetesen a MTÉT területeken is a mezőgazdaság második pilléres funkciója kell, hogy 
előtérbe kerüljön. 
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I/3. VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG 
 
Vegyes területfelhasználású térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezetű 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak. 
 
A vegyes területfelhasználású térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén – a 
városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki. 
 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület 
kivételével lakóterület kijelölhető. 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosítása a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben is lehetővé tette a vegyes területfelhasználású térség kijelölését, mivel egyes 
megyék külterületein a mozaikos szerkezetű (ahol sem a mezőgazdasági, sem pedig az erdőgazdasági 
területek nem dominálnak) ill. a jellemzően tanyás térségek területfelhasználási jellemzőit más 
alkalmazható megyei területfelhasználási kategória nem fejezi ki adekvát módon.  
 
Győr-Moson-Sopron megyében a termőhelyi adottságokat és kialakult területhasználatot értékelve – 
valamint figyelembe véve az 50 ha minimális méretkritériumot is – a mező- és erdőgazdasági térségek 
viszonylag jól elkülönülnek egymástól, ezért vegyes területfelhasználású térség kijelölése szakmailag nem 
indokolt.  
A vegyes területfelhasználású térség OTrT szerinti kiterjedése Győr-Moson-Sopron megyében 40 331 ha, 
amiből a vonatkozó szabálynak megfelelően a megyei területrendezési terv 33 882 ha-t erdőgazdasági és 
mezőgazdasági térségbe sorol be (84 %).  

 
I/4. TELEPÜLÉSI TÉRSÉG 
 
Települési térség az országos területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 
kategória, amelybe a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz 
csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. 
 
 
Települési térségre vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség 
kategóriába kell sorolni. 
Települési térségre vonatkozó ajánlás 
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a) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt területeit 

beépítésre szánt területté minősíteni csak akkor indokolt, ha az ezzel elérni kívánt cél 
(lakó, gazdasági, üdülő vagy különleges terület kialakítása) beépített terület 
újrahasznosításával nem érhető el, vagy ehhez nincs elég beépítésre szánt terület. 

b) Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített területek 
rehabilitációs és rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni. Ennek megfelelően 
korlátozni javasolt új területek igénybevételét zöldmezős beruházások, ipari parkok, új 
lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. Ezért preferálni, támogatni ajánlott a 
meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását, illetve a lakatlan és funkcióját 
vesztett, üres létesítmények újrahasznosítását. A beépített területen kívül települni 
kívánó zöldmezős beruházások, ipari, kereskedelmi, szolgáltató centrumok telephely-
kijelölését a településrendezési tervekben a természet és környezetvédelem és a 
termőföld-védelem szempontjainak figyelembevételével kell szabályozni. 

c) A táj- és településkép védelme érdekében adott településen szükséges lehet az 
építménymagasság korlátozása (lásd: tájképvédelmi övezetbe sorolt települések), ezért 
az épített környezethez történő illeszkedés érdekében az átlagnál magasabb 
építmények tervezését, engedélyeztetését előzetes településképi vizsgálathoz célszerű 
kötni, és ennek megfelelően az építési övezetekben az építménymagasságok mértékét a 
településrendezési tervekben javasolt szabályozni. 

d) Tájképvédelmi övezetben a települési területek összenövését meg kell akadályozni, 
ilyen területeken a beépítésre szánt települési terület határa a közigazgatási terület 
határát 200 m-nél jobban ne közelítse meg. 

e) A kulturális örökség és a természeti környezet szempontjából érzékeny területeken 
indokolt elkerülni a település hagyományos szerkezetének és jellegének 
megváltoztatását, a települések beépített területének kiterjesztését és a közlekedési 
hálózat fejlesztéséhez kötődő üzletközpontok, raktárbázisok céljára új beépítésre szánt 
területek kialakítását. 

f) Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre szánt 
területek bővítését, valamint területhasználatát a védett természeti területek 
környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, továbbá a kiváló termőhelyi 
adottságú szántó, szőlő- és gyümölcsös termőterületeken, hidrogeológiai 
védőterületen, belvíz- és árvízveszélyes területen, továbbá ott, ahol azt a településkép-
védelmi szempontok megkövetelik. 

g) Javasolt megőrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, valamint a 
települési összenövések megakadályozására meghagyni a települések közötti megfelelő 
nagyságú – legalább a terület ökológiai funkcióinak biztosításához elegendő méretű – 
beépítetlen területsávokat, különös tekintettel a városi település-együttesekbe tartozó 
településeknél. 

h) A tényleges geográfiai adottságok figyelembevételével javasolt a településeket védő 
zöldövezeti erdők, fásítások létesítése, a beépített területeken zöldfelületek, parkok 
növelése. 

i) Történelmi településmagok rehabilitálása, a közművek lehetőség szerinti rejtett 
vonalvezetése a településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott. 

j) A települések belterületei és a mellettük tervezett főútvonalak, elkerülő utak között védő-
takaró zöldsávok létesítése javasolt. 

 
Győr-Moson-Sopron megye az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, területe (4208 km2) az 
ország területének 4,5 %-át, 444 400 fős népessége pedig az ország lakosságának 4,4 %-át teszi ki (KSH, 
2007. január 1). A megye nem aprófalvas, de alapvetően a kistelepüléses megyék közé sorolandó, miután 
100 olyan települése van, ahol a lakosság száma 1000 fő alatti (ez a községek 58 %-a).  
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A megye településrendszerét jelenleg 182 önálló település alkotja, ami a 2010-es önkormányzati 
választások napján a Mosonmagyaróvártól önállósodó Mosonudvarral 183-ra bővül.  
A megye meghatározó térszerkezeti vonalai: 
Nemzetközi relációban a megye területén haladnak keresztül a Közép- és Nyugat Európával összekötő 
fontos útvonalak. Itt halad a kétvágányú Budapest-Bécs vasútvonal, az M1-es autópálya, és Nyugat felé 
létesít kapcsolatokat a Duna egyre nagyobb jelentőségű vízi útja. 
Az előzőkhöz képest kisebb jelentőséggel bír, de nemzetközi forgalmat bonyolít a Győr-Sopron-Ebenfurti 
vasútvonal, valamint a 85-ös és a 84-es főút egy szakasza is Sopronon keresztül Ausztria irányába, illetve a 
86. sz. főút északra Szlovákia, délre Szlovénia és Horvátország irányába. 
Regionális szinten a meghatározó térszerkezeti vonalak elsődlegesen a megyét kelet-nyugati irányban 
keresztező fent felsorolt nemzetközi relációk, illetve az azzal párhuzamosan a Dunántúl tengelyében futó 
nemzetközi közlekedési folyosók (Budapest – Graz és Budapest – Zágráb – Fiume relációk részét képező 
8. sz. főút és M7 autópálya, illetve a Budapest – Veszprém- Zalaegerszeg – Szlovénia vasúti összeköttetés) 
között biztosítják a harántirányú összeköttetéseket. Ezek a 81, 82, 83 és 84-os számú főutak, valamint a 
Veszprém-Győr, Zalaegerszeg-Győr és a Porpác-Hegyeshalom vasúti összeköttetések. 
A települési területek sűrűsödése is értelemszerűen elsősorban fenti térszerkezeti jellemzőknek 
megfelelően alakul. A települési területek konkrét változása ugyan számszerűen csak közelítően (de 
tendenciáit és nagyságrendjeit tekintve releváns módon) adható meg, mivel a központi adatbázis (FÖMI) 
csak a hivatalosan belterületté nyilvánított területek adatait tartja nyilván, a belterületekhez kapcsolódó 
egyéb beépítésre szánt területekről, vagy a belterülettel közvetlenül nem érintkező, de 10 ha-t meghaladó 
beépítésre szánt területekről nincs pontos adat.  
 

4. sz. ábra: Települési területek változása 2003 – 2009 között 
 

 
Forrás: FÖMI 

 
A FÖMI adatbázisa szerint a Győr-Moson-Sopron megyei települések belterülete 2003-ban összesen 23 
418 ha-t tett ki, 2008-ban pedig 33 632 ha-t. Ez a közel 44 %-os növekedés jól mutatja a belterületi 
növekedés intenzitását.  Ha ehhez hozzávesszük azokat a területeket (pl. kiterjedt gazdasági területek), 
amelyek mint beépítésre szánt területek nem kerültek belterületbe vonásra, akkor a települési területek 
növekedése biztosan meghaladja fenti értéket.  
A nagyságrendeket tekintve nem meglepő, hogy a belterületek abszolút növekedése jól követi a 
térszerkezeti erővonalak és a településhálózat hierarchikus rendszerét. Így a legnagyobb belterületi 
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növekmények (500 ha felett) Győr, valamint Sopron, illetve azok közvetlen településgyűrűjébe tartozó 
településeknél azonosíthatók. Ezt követik (100 - 500 ha között) további városi rangú települések 
(Mosonmagyaróvár, Csorna, Fertőd, Kapuvár, Beled, Pannonhalma), valamint a győri agglomerációhoz 
tartozó, illetve azzal határos néhány település.  A középső (50 - 100 ha közötti) kategóriát képviselő 
települések megyeszerte megtalálhatók, de jól azonosítható láncolatot alkotnak a 86-os útra felfűzve, 
valamint Sopron és Mosonmagyaróvár  településgyűrűjében. A legkisebb mértékű belterületi növekedés 
jellemzően a megye déli térfelén elhelyezkedő falvak esetében volt tapasztalható. 
 
A települési térség további változását elsősorban a feldolgozott településrendezési tervek alapján lehet 
tervezni, illetve meghatározni. A feldolgozás eredményeként Győr-Moson-Sopron megyében a 
településrendezési tervek települési térségeiket (belterületek, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre 
szánt területek) a jelenlegihez képest összesen mintegy 15 000 ha-ral kívánják növelni, ami a jelenlegihez 
képest további 45%-os növekedést jelent. A tervezett növekmények területi eloszlása nagyjából követi a 
2003-2008 közötti időszakra jellemző tendenciákat.  
 
 
4. 1. Városias települési térség  
 
Városias települési térség a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési 
területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség 15 fő/ha fölötti. 
Győr-Moson-Sopron megyében fenti kritériumoknak a megye 11 városa, és további 5, nem 
városi rangú település felel meg (1. sz. melléklet).  
 
 
Városias települési térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. 
 
Városias települési térségre vonatkozó ajánlás 
 

a) A hagyományos, történeti városi településszerkezeti részek és városközpontok 
területén nem engedhetők meg a szerkezetet, településképet rontó, és attól idegen 
funkciójú beépítések (pl. üzemanyagtöltő állomások, nagy bevásárló központok, nagy 
kiterjedésű közlekedési létesítmények). 

b) A városközpontok területén a közműhálózat felszín alatti vezetését kell előirányozni. 
c) A térségbe tartozó településeken a zöldterület (közpark), valamint közjóléti erdő 

funkciójú területek, továbbá a rekreációs igények kielégítését szolgáló egyéb, 
zöldfelületi jellegű különleges területek megőrzendők, arányuk a beépítésre szánt 
területekhez képest ne csökkenjen. 

d) A térségbe tartozó településeken az intenzívebb (de nem lakótelep-szerű) városias 
lakóterületek számára is szükséges területeket fenntartani. 

e) A korábban épült lakótelepek rehabilitációja során törekedni kell e területeknek a 
városszerkezetbe való minél szervesebb visszaillesztésére, humanizálására. 

 
Az OTrT által megadott kritériumok alapján a városias települési térségbe elsősorban a megye 11 városa 
tartozik. Ezek Győr és Sopron megyei jogú városok, valamint további kilenc városi jogállású település, 
melyek népessége 2700 és 32 000 fő között szóródik: Beled, Csorna, Fertőd, Fertőszentmiklós, 
Jánossomorja, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma és Tét.  
A nem városi rangú települések közül 5 falu (Ágfalva, Bősárkány, Harka, Ikrény, és Öttevény) belterületi 
laksűrűsége haladja meg a 15 fő /ha értéket. Ikrény és Öttevény a Győri agglomeráció, Ágfalva és Harka a 
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Soproni település-együttes tagja, Bősárkány pedig az urbanizációs tengelyként is meghatározó 86-os 
főútvonal mentén található. 
 
A városias települési térségek növekedési tendenciáira következtetni lehet a FÖMI adatbázis adatai 
alapján, miszerint 2003 - 2008 között a városok kivétel nélkül növelték belterületeiket, összesen mintegy 
3800 hektárral.  Ezen belül a városok növekedési üteme átlagosan közel 45%, a 15 fő/ha fölötti belterületi 
laksűrűségű községeké pedig 22%-os volt. 
 

2. sz. táblázat: Városias települési térség központi belterületeinek változása, 2003 – 2008 
 

Városias települési térség 
Központi 
belterület 
2003/ha 

Központi 
belterület 
2008/ha 

Változás 
(%) 

Változás 
(ha) 

Városok 
GYŐR 3 747,79 5 266,92 40,53% 1 519,14 
SOPRON 1 181,03 2 065,07 74,85% 884,034 
MOSONMAGYARÓVÁR 1 274,42 1 423,73 11,72% 149,308 
KAPUVÁR 454,863 686,028 50,82% 231,165 
CSORNA 431,139 684,791 58,83% 253,651 
FERTŐD 171,444 384,703 124,39% 213,258 
PANNONHALMA 251,628 358,885 42,63% 107,257 
TÉT 297,313 365,238 22,85% 67,925 
JÁNOSSOMORJA 346,384 402,739 16,27% 56,355 
FERTŐSZENTMIKLÓS 244,651 334,582 36,76% 89,932 
BELED 151,2 371,956 146,00% 220,755 
Összesen 8 551,87 12 344,65 44,35% 3 792,78 
Falvak 
Ágfalva 57,709 87,778 55,98% 30,069 
Bősárkány 120,576 141,627 17,46% 21,051 
Harka 36,435 83,259 128,52% 46,824 
Ikrény 97,752 96,748 -1,03% -1,003 
Öttevény 171,588 180,096 4,96% 8,508 
Összesen 480,06 589,778 22,00% 105,448 

                                                                                                                                            Forrás: FÖMI 
 
A növekmény legnagyobb hányada (63 %) a két megye jogú város, Győr és Sopron területén realizálódott. 
A települési területek (belterületek) növekedését a két megyei jogú város esetében elsősorban a gazdasági 
(ipari, kereskedelemi), a lakó, és a közműterületek bővülése okozta. Arányában a városok közül a 
legutóbb várossá nyilvánított Beled, valamint Fertőd növelte leginkább belterületeit. 
A városias települési térségekbe tartozó falvak általában mérsékeltebb változásán belül nagyobb 
mértékben növelte belterületét Harka (lakópark) és Ágfalva. A növekedést mindkét településnél 
elsősorban az generálja, hogy Sopron megyei jogú várossal közvetlenül határosak. 
 
A településrendezési tervek feldolgozásának eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a városias 
települési térségek növekedése a következő években tovább folytatódik, miután a városias települési 
térségbe tartozó települések rendezési terveikben megyei összesítésben további, mintegy 5000 ha  bővítést 
irányoztak elő. 
A települési területek további növekedése azzal a negatív következménnyel járhat, hogy települési 
összenövések történhetnek, ami táji szempontból kedvezőtlen, az eredeti, hagyományos 
településszerkezetek szétesésével is járhat és a település-együtteseken belüli forgalmi terhelések is 
aránytalanul nőnek. 
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4. 2. Hagyományosan vidéki települési térség 
 
Hagyományosan vidéki települési térség a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe – ide nem értve a városokat – 
a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak. 
Győr-Moson-Sopron megyében a hagyományosan vidéki települési térség kategóriába 166 
település tartozik (1. sz. melléklet). 
 
Hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe 
sorolható. 
 
Hagyományosan vidéki települési térségre vonatkozó ajánlás 
 

a) A hagyományos településszerkezetekhez, településkarakterhez, beépítési módhoz, még 
meglévő értékes népi építészeti hagyományokhoz nem illeszkedő lakóterületek 
kijelölése nem javasolt, de más területfelhasználási egység kijelölésénél is figyelembe 
veendő adott vidéki település léptéke, szerkezete. 

b) Fejlesztési területek elsősorban a meglévő belterületekhez kapcsolódóan jelölendők ki, 
de zavaró hatású ipari-gazdasági területek kialakítása a vidéki települési térségben 
nem javasolt. 

c) A települések külterületén található majorok, puszták, mezőgazdasági 
birtokközpontok, külterületi lakott helyek esetében a történetileg kialakult szerkezetek, 
épületállomány, zöldfelületi elemek és egyedi tájértékek megtartására, valamint az 
eredeti, mezőgazdasághoz kapcsolódó funkciókra kell törekedni, kerülve a túlzott 
mértékű beépítettséget (javasolt: maximum 30 %). 

 
A megye hagyományosan vidéki települési térségét azoknak a településeknek a beépített, illetve beépítésre 
szánt területei alkotják, amelyeket a területrendezési terv nem sorolt a városias települési térségbe. 
Ebbe a kategóriába tartozik Győr-Moson-Sopron megye településállományának mintegy 85%-a, szám 
szerint 166 település. A hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó falvak népesség-kategóriák 
szerinti súlya a megyében összességében nem aránytalan. 
 

3. sz. táblázat: Hagyományosan vidéki települések 
 

Népességkategória (fő) Településszám (db) 
<500 51 

500 - 999 49 
1000 - 1999 45 
2000 - 4999 20 

5000< 1 
Összesen 166 

Forrás: TeIR 
 
A hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó települések belterületének növekedése 2003 és 2008 
között  mintegy 6250 ha volt, ami 44%-os növekedésnek felel meg (ez szinte megegyezik a városias 
települési térségek növekedési ütemével). 
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5. sz. ábra: A hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó települések belterületének változása 2003 
és 2008 között 

 
Forrás: FÖMI 

 
A hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó települések belterületeinek átlagosnál nagyobb 
arányú növekedése elsősorban Győr és Mosonmagyaróvár környezetében, továbbá a 84 és 85-ös főutak 
menti településeknél tapasztalható. Ezeknél a településeknél a belterületek növekedése szoros korrelációt 
mutat az ugyanebben az időszakban bekövetkezett lakásépítések ugyancsak átlagot meghaladó 
intenzitásával, amit viszont a felsorolt centrumtelepülések közelsége, illetve a jó megközelítési adottságok 
motiváltak. 
A településrendezési tervekben elhatározottak szerint a hagyományosan vidéki települési térségbe tartozó 
települések települési területeinek további növekedése várható, mintegy 10 000 ha nagyságrendben. 
  
 
I/5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG 
 
Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes 
vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik (1. sz. melléklet). 
 
A Győr-Moson-Sopron megyében lévő, illetve érintett vízgazdálkodási térségek a 
következők:  
 
Folyóvizek 

– Duna, illetve oldalága a Mosoni-Duna,  
– Lajta,  
– Rábca,  
– Répce, 
– Rába,  



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

25 
 

– Marcal. 
Jelentősebb vízfolyás 

– Ikva 
Jelentősebbek morotvák és holtágak  

– Felső-Duna mentén 
- Lipóti morotva (Lipót, 101 ha),  
- Dunakiliti-Cikolai Holt-Duna (Dunakiliti, Dunasziget, 174 ha), 

– Mosoni-Duna mentén 
- Bácsai holtmeder (Győr, 13 ha), 
- Püspökerdei Holt-Duna (Győr, 28 ha), 
- Bálványosi-tó (Győr, 14 ha), 
- Dunaszegi morotva (Dunaszeg, 42 ha), 
- Kálnoki-holtmeder (Máriakálnok, Halászi, 15 ha) 
- Rajkai-holtmeder (Rajka, 26 ha) 

– Rába mentén 
- Holt-Marcal (Győr, 65 ha) 
- Sós-tó (Rábapatona, Ikrény, 10 ha), 
- Anghelyi-holtág (Rábaújfalu, Mérges, 7 ha), 

– Rábca mentén 
- Újvárosi-holtág (Győr, 4 ha), 
- Pinnyédi Öreg-Rábca (Győr, Abda, 36 ha), 
- Rosszkerti-holtág (Győr, 14 ha), 
- Döglött-Rábca (Börcs, 15 ha), 
- Börcsi Ó-Rábca (Börcs, 36 ha), 
- Öreg-Rábca I.(Lébény, Mosonszentmikós, 17 ha), 
- Öreg-Rábca II. (Tárnokréti, 22 ha). 

Állóvíz  
– Fertő-tó  

Csatornák (a 6. 1. 2. és a 6. 1. 3. fejezetben felsoroltak szerint). 
 
Vízgazdálkodási térség területfelhasználására vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, 
a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki; 
 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 

 
A vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
 
Vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlás 
 

a) Távlati cél a vízkészletek jó állapotának elérése, a természetes vízkészletek és a vízigé-
nyek egyensúlyának megőrzése. 

b) Az EU Víz Keretirányelve előírásaihoz illeszkedve, a hatékony vízvédelem érdekében a 
vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet ren-
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delkezéseinek megfelelően, a vízgyűjtőkön az integrált gazdálkodás követelményét érvé-
nyesíteni szükséges. A vízrendezési feladatokat a Víz Keretirányelv hármas feltételrend-
szerét szem előtt tartva, a műszaki, ökológiai és társadalmi feltételek együttes 
figyelembevételével és a vizek műszakilag lehetséges legjobb ökológiai állapotának 
megtartásával javasolt megvalósítani. 

c) A kis kiterjedésű időszakos, illetve állandó vizű tavak felszámolását el kell kerülni, mivel 
jelentős természeti értéket képviselnek. 

d) A vízfolyások és állóvizek vízminőségének védelme érdekében az érintett vizek mentén 
szabályozott sávban mindennemű építési és egyéb tevékenység folytatásához az illetékes 
vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges.  

e) Tekintettel arra, hogy a vízfolyások, vizes élőhelyek egyben ökofolyosók is, az ökofunk-
ciót erősíti az emberi beavatkozások nyomán eltűnt, vagy meggyérült parti vegetáció 
helyreállítása, ennek során a vízfolyások menti fásítás. 

f) A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok megoldása egy-egy vízrendszeren belül csak 
koordináltan végezhető, belterületi vízrendezést csak rendezett (felújított) befogadó 
esetén lehet elvégezni.  

g) A mederrendezés elsőrendű szempont, mert ezek a vizek a végbefogadói a beépített terü-
letekről érkező csapadékvíz-hálózat által szállított nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló 
csapadékvíznek. 

h) A vízfolyások felújítása, alaprendezése során figyelmet kell fordítani a mederrendezések 
környezetbe illő megvalósítására, a természeti környezetben természetes anyagok 
felhasználásával, művi környezetben (belterület), az épített környezetbe illesztve. 

i) Hordalékfogók, övárkok, záportározók építésével vízkárelhárítási szempontból 
kiemelten kell kezelni a belterületek védelmét a hordaléktól, külvizektől.  

j) A települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetését csak 
előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) után célszerű engedélyezni. 

k) A helyi vízkárelhárítás érdekében a dombvidéki településeken különösen fontos a 
kisvízfolyásokon a záportározó-építési lehetőségek kihasználása. A vizek megfogásával 
és késleltetésével mentesíthető a beépített terület a hirtelen lezúduló, sok uszadékot és 
hordalékot szállító vizektől. 

l) A Fertő-tó, ill. vízgyűjtője vízrendezésével kapcsolatos feladatok az alábbiak: 
- A tavat tápláló vízfolyások hordalék- és tápanyagterhelésének csökkentése 

sankolóterek, szűrőmezők kialakításával.  
- A fertőrákosi öböl térségében az elnádasodási folyamat lassítása nádszél-kotrással.  
- A nádközi vízcsere javítása a nádasokban lévő csatornarendszer rekonstrukciójával. 
- Zagyterek kialakításával új élőhelyeket lehet teremteni. 
- A Fertőszéli-zsilip új üzemeltetési szabályozása, a megemelt szabályozási szinthez 

szükséges fenntartható műszaki feltételek megteremtése. 
 
2015 utáni feladatok: 

- A belső tápanyag-terhelés csökkentése érdekében a nádasok vízminőség-védelmi 
kezelésének elvégezése. 

- A Fertő-tó jelenlegi térfogatának, kiterjedésének megőrzése.  
- Az áramlási viszonyok javítása. 
- A tavon belüli hordalék-átrendeződés szabályozása. 
 

Győr-Moson-Sopron megyét a Duna jobb partja határolja az 1850 fmk (országhatár) – 1786 fmk közötti 
szakaszon. A Duna 1992 októberében történt elterelését követően jelentősen megváltozott a Rajka-Szap 
közötti folyamszakasz állapota. Az érkező víz jelentős része azóta a bősi erőművön keresztül folyik le, az 
Öreg-Duna medrébe átadott vízhozam töredéke a folyó természetes vízhozamának. Ezért a Szigetköz 
térségének egyik legjelentősebb vízgazdálkodási feladata a megfelelő vízpótlás biztosítása. Első lépésben a 
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vízpótlást a Mosoni-Duna vízmegosztásával, később szivattyúzással próbálták orvosolni a szakemberek. 
Ezeket az átmeneti intézkedéseket váltotta fel 1995-től a Duna 1843 fkm-ben létesített fenékküszöb, és a 
hullámtéren számos műtárgy építésével létrehozott hullámtéri vízpótló rendszer.  
 
A Mosoni-Duna a Duna déli fattyúága, hossza 125 km, Dunacsúny (Čunovo) alatt ágazik ki a Dunából, és 
Véneknél ömlik vissza. A Mosoni-Duna vízbetáplálása a Dunacsúnyi-tározóból teljes mértékben 
szabályozott módon történik. Vízellátása 1995-ben, a fenékküszöb üzembe helyezése után stabilizálódott. 
A megfelelő vízellátás lehetővé teszi a folyó mozaikosságának helyreállítását, mellékágainak, holtágainak, 
alsó torkolati szakaszon a vízszintek rehabilitációját. A folyó rendkívül kanyargós, 53 km-es távolságot 
124 km-en tesz meg és Véneknél torkollik a Duna 1794 fkm szelvényébe. A 82,930 fkm szelvényben 
található a mosonmagyaróvári Mosoni-Duna duzzasztó. A műtárgy építésének célja a vízkivételi lehetőség 
biztosítása a Hanság irányába. A Mosoni-Duna alsó 14 km-es szakasza EGB II. kategóriájú hajóútnak van 
minősítve. 
 
A Lajta Ausztriában, az Alpokban ered. Vízgyűjtő-területének mindössze 3,5 %-a (71,2 km2) esik 
Magyarország területére, a folyó magyarországi szakasza 18,4 km. A Lajta folyó két ágon lép be az 
országba, és Mosonmagyaróvár belterületén torkollik a Mosoni-Dunába. A vízfolyás viszonylag nagy esése 
miatt több vízerőmű is működik a Lajtán. A magyar szakaszon 1 db, a Lajta főmeder 14,650 fkm 
szelvényben létesült Márialigeti vízerőmű található. Mosonmagyaróváron a folyó 4,000 fkm szelvényben 
egy 1911-ben épült duzzasztó található, ami a városban lévő csatornarendszer részére biztosít vízkivételi 
lehetőséget. A Márialigeti erőmű duzzasztott folyószakaszából kerül kivételre az ún. Jobbparti-csatorna, 
amelynek vízpótló és élővíz-ellátó szerepe van. A Jobbparti-csatorna a bal partihoz hasonlóan szintén 
Mosonmagyaróvárig halad közel párhuzamosan a főmederrel.  
 
A Duna legjelentősebb mellékfolyója a megye területén a Rába. A folyó teljes hossza 283 km, 
Magyarország területére eső szakasza 211,5 km. Vízgyűjtőterülete 10270 km2. A Rába részvízgyűjtő 
területének csak kisebb része található a megyében. Vízgyűjtőjét átmetszi az osztrák-magyar államhatár, 
így annak egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik. A Rába Szentgotthárdnál lépi 
át a magyar határt és Rábakecöl és Nick között éri el a megye területét. A folyó a megye déli határán 
kanyarog, majd északkeletre fordulva Győrnél a Mosoni-Dunába ömlik. 
 
A Marcal – a Rába legnagyobb mellékvízfolyása – Sümeg környékén ered, Gyirmótnál ömlik a Rábába, 
hossza közelítően 95 km. A Marcal részvízgyűjtő területének szintén csak egy kisebb, a torkolat környéki 
része található a megyében. A Marcalon és jelentősebb mellékvízfolyásain érvényes vízjogi engedéllyel 
rendelkező felszíni vízkivételek és vízbevezetések egyaránt megtalálhatók. A vízkivételek döntő része a 
Marcalra, mint fő vízfolyásra esnek, a vízbevezetések viszont a betorkolló vízfolyásokba történnek. A 
felszíni vízkivételek tekintetében a halastórendszerek vízigénye, illetve öntözéses vízkivételek jelentkeznek. 
Jelentős mennyiségű vízigénnyel a Nagy-Pándzsán található ravazdi és a Vezseny-éren elhelyezkedő péri 
halastavak rendelkeznek. Ezek a vízhasználatok mindkét esetben kiemelkedően magas arányban veszik 
igénybe.  
 
A Duna másik jelentős mellékfolyója a Rábca (a Rábca és a Répce egyazon folyó). A Répce szintén 
Ausztriában ered és Zsira községnél lép a megye területére, aztán délre kanyarodik Vas megyébe, majd 
újra visszatér Győr-Moson-Sopron megyébe. Dénesfától északi irányban halad a Hanság területére, ahol 
felveszi a Kis-Rábát, innen a folyó neve a győri (Mosoni-Duna) torkolatig Rábca.  
 
A Sopron környéki vizeket az Ikva vízrendszere gyűjti össze. Az Ikva Ausztria területén ered, 
magyarországi szakasza 51,9 km. Befogadója a Hanság-főcsatorna. Vízgyűjtőterülete 688 km2, ebből 158,4 
km2 Ausztria területére esik. 
 
A Hanság sajátos vízrendszert képez a hozzá szervesen kapcsolódó Fertő-tóval, a Hanságot tápláló 
folyókkal, és a Dunával. A Hanság hajdan az ország egyik legnagyobb összefüggő lápterülete volt. A 
Hanság-főcsatorna megépítésével, a Rábca szabályozásával, belvízelvezető csatornák és szivattyútelepek 
építésével a Hanság vizeit lecsapolták, az egykori lápvilág nyomai ma már csak foltokban találhatók meg. 
 
A Fertő-tavat az osztrák oldali Wulka és a magyar oldali Rákos-patakon kívül csak a talajvíz és a lehulló 
csapadék táplálja. A tó vízszintjét a Mexikópusztai-zsilipen keresztül a Hansági-csatornán levezetett 
vizekkel szabályozzák.  
A Fertő-tó vízszintszabályozása a természetes tényezők mellett nagyban függ a zsilip üzemeltetésétől. A 
vízszint szabályozásánál elsősorban az árvízi biztonságot tartják szem előtt. Az elmúlt évek aszályos 
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időszaka azonban újabb kérdéseket vet fel a Fertő-tó vízgazdálkodásával, vízszintszabályozásával 
kapcsolatban. A tóban a feliszapolódás mértéke északról délre fokozatosan növekszik. A feltöltődés a 
vízgyűjtőről származó erózió, a szél által hordott por és a vízi vegetáció elhalásából származik. Jelenleg a 
nádasok a tó területének mintegy 56 %-át teszik ki és döntő kihatással vannak a tó vízháztartására, 
vízminőségére. A magyar tórész esetében szerepük még ennél is nagyobb, hiszen a mintegy 75 km2-es 
tóterületből 63 km2 a nádas (84 %). Napjainkban a Fertő-tó a tavi szukcessziós folyamat előrehaladott, 
elöregedő stádiumban van. 
 
 
I/6. ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBE VETT TÉRSÉG  
 
Építmények által igénybe vett térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, 
valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi 
építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak (1. sz. melléklet). 
 
Építmények által igénybevett térségre vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni: 
 
Az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem 
sorolható. 
 
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályt kell alkalmazni:  
 
Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 
(3) A területfelhasználásra vonatkozó általános szabály:  

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

 
(4) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére 
vonatkozó szabályok: 
 

a) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett 
települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. 

 
b) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő országos vasúti 

mellékvonalak területét a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

 
c) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus 

hírközlési, villamos energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-
hálózatainak engedélyezési eljárásaiban – a magterületet vagy az ökológiai folyosó 
területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és környezet-igénybevétel előidézése 
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érdekében –, a természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltételhez kötheti, 
valamint kiegyenlítő intézkedést írhat elő.  

 
d) A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett 

település településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. 
 
e) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen – a külön 

jogszabályokban meghatározottakon kívül – tájrendezés csak a bányatelek 
megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési szabályzatának és 
szabályozási tervének megfelelően történhet. 

 
6. 1. Térségi vízgazdálkodási rendszerek és építmények  
 
6. 1. 1. Árvízvédelmi rendszerek és építmények 
 
Árvízvédelmi rendszerek és építmények a megyei területrendezési tervben az első- és másod-
rendű árvízvédelmi védvonalak, az árvízi szükségtározók és az árapasztó tározók  

Elsőrendű árvízvédelmi mű 
 
Elsőrendű árvízvédelmi mű a 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet definiciója szerint a 
vízfolyás mentén lévő vagy létesülő – a vízgazdálkodásért felelős miniszter által – fővédelmi 
művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló (térségi) árvízvédelmi 
létesítmény (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó, árapasztó, csatorna), továbbá a 
folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesítését szolgáló körtöltés. 
 
Elsőrendű árvízvédelmi fővonalak: 
 

a) Duna jobb parti védvonal Vének-Dunaremete között  
Elsőrendű védvonal hossza: 26 433 km 

 
b) Duna jobb parti védvonal Dunaremete-Rajka között 

Elsőrendű védvonal hossza: 35 291 km. 
 
c) Mosoni-Duna bal parti védvonal Vének-Dunaszentpál között 
 Elsőrendű védvonal hossza: 30 253 km 
 
d) Lajta-menti védvonalak 

Lajta főmeder jobb parti védvonal Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom között 
Elsőrendű védvonal hossza: 18 641 km 

 
Lajta- főmeder bal parti védvonal Mosonmagyaróvár belterületén 
Elsőrendű védvonal hossza: 3 957 km 
 
Lajta bal parti csatorna, bal parti védvonal Mosonmagyaróvár- Hegyeshalom között 
Elsőrendű védvonal hossza: 13 620 km 

 
e) Mosoni-Duna – Rábcamenti védvonalak 

Mosoni-Duna jobb parti védvonal Győr-Kunsziget között 
Elsőrendű védvonalak hossza: 22 375 km 
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Rábca bal parti védvonal – Győr-Bősárkány között 
Elsőrendű védvonal hossza: 29 854 km 
 
Rábca jobb parti védvonal Győr-Bősárkány között 
Elsőrendű védvonal hossza: 30 193 km 

 
f) Rába bal parti védvonal Győr-Árpás között 

Elsőrendű védvonal hossza: 30 125 km 
 
g) Rába bal parti védvonal Árpás-Rábakecöl között 

Elsőrendű védvonal hossza: 30 931 km 
 

Répce-árapasztó bal parti védvonal, Rábakecöl-Répceszemere között 
Elsőrendű védvonal Győr-Moson-Sopron megyére eső hossza: 3,815 km 

 
A Répce-árapasztó bal part védvonal Csánigi területe nem Győr-Moson-Sopron 
megyébe tartozik. A határ a Kis-Rába és a Répce-árapasztó keresztezése. 

 
h) Rába bal parti védvonal, Répce-árapasztó jobb parti védvonal 

A Répce-árapasztó védvonalon a megye határ a Kis-Rába, a Rába bal parton a nicki 
gátőrtelep. A Répce-árapasztó jobb parti védvonal Győr-Moson-Sopron megyére eső 
hossza 3,840 km  

 
i) Mosoni-Duna jobb parti, Rába jobb parti, Marcal jobb parti, Bakonyér jobb és bal parti 

védvonalak 
 

Mosoni-Duna jobb parti védvonal Győr belterületén 
Elsőrendű védvonal hossza: 7 726 km 
 
Rába jobb parti védvonal Győr-Gyirmót között 
Elsőrendű védvonal hossza: 10 520 km 
 
Marcal jobb parti védvonal Gyirmót-Koroncó között 
Elsőrendű védvonal hossza: 6 661 km 
 
Bakonyér jobb parti töltés, Koroncó belterületén 
Elsőrendű védvonal hossza: 2 078 km 
 
Bakonyér bal parti töltés, Koroncó belterületén 
Elsőrendű védvonal hossza: 2 840 km 

 
j) Rába jobb parti, Marcal bal parti védvonal, Koroncó-Mórichida között 

Rába jobb parti, elsőrendű védvonal hossza: 18 628 km 
Marcal bal parti, elsőrendű védvonal hossza: 19253 km 

 
k) Rába jobb parti védvonal Mórichida-Sárvár között 

Elsőrendű védvonal, teljes hossza: 53 927 km 
Kemenesszentpéter településtől Sárvárig nem Győr- Moson-Sopron megye területére 
esik. Kemenesszentpétertől-50,494 tkm Vág határáig-52,750 tkm Győr-Moson-Sopron 
megye, az 52, 750 tkm szelvénytől már Veszprém megyei terület. 
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l) Abda, Börcs településeket érinti a Börcs-abdai nyárigát a Rábca bal parti hullámtéri 
területen. Elsőrendű védvonal még Mórichida települést védő árvízvédelmi töltés, mely 
önkormányzati tulajdonban van. A Győr-Likócsi elsőrendű védvonal Győr város 
tulajdonában van.  

 
Árvízi szükségtározók:  

 
– Lajta menti szükségtározó 
 
– Rába jobb parti szükségtározó  

 
Másodrendű árvízvédelmi mű 
 
Másodrendű árvízvédelmi mű a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. 
(XII.23.) Korm. rendelet szerint a folyók, vízfolyások és csatornák mentén lévő vagy létesülő, 
a vízgazdálkodásért felelős miniszter által másodrendű árvízvédelmi művé nyilvánított 
árvízvédelmi vonal, az árvízvédelmi lokalizációs vonal, a szükségtározó töltései, az elsőrendű 
fővédvonali mű mögött fekvő körtöltés. 
 
Másodrendű árvízvédelmi művek Győr-Moson-Sopron megye területén: 
 
Térszerkezeti lap (1. sz. melléklet) szerint. 
 
Árvízvédelmi rendszerekre és építményekre vonatkozó ajánlás 
 

a) A Kormány 2005/2000 (I.18.) sz. határozatának megfelelően az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő elsőrendű árvízvédelmi műveket (fővédvonalat) a 100 éves 
visszatérési idejű jégmentes árvíz elleni általános védelemre kell kiépíteni. 

b) A határozat nyomán elvégzendő feladatok teljes körű megvalósítása hosszabb időtávot 
igényel, melyen belül a konkrét ütemezés az árvízvédelmi tapasztalatok, a 
talajmechanikai és más műszeres tapasztalatok során szerzett ismeretek szerint 
alakítható ki, a veszélyeztetett lakosság lélekszámának és a várható károsodás költség-
haszon elemzésének figyelembevételével. 

c) Árvízvédelem, folyószabályozás tekintetében prioritása van 
 az árvízvédelmi fővédvonalak biztonsága és állékonysága megőrzésének, lehetőség 

szerint növelésének (nem kellő biztonságú töltésszakaszok, ősmeder 
kereszteződések), 

 a hordalék és a jég levezetésének, illetve a meder egyensúlya megtartásának.  
d) Az árvédelmi töltés hullámtéri és mentett oldalán az előírt védőtávolságokat be kell 

tartani, ott csak a jogszabályban meghatározott tevékenység folytatható a 379/2007. 
(XII.23.) Korm. rendelet és a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerint. A folyók 
mindenkori középvízi part éle mentén a parti sávot szabadon kell tartani és ott csak a 
jogszabályban (21/2006. (I.31.) Korm. rendelet) meghatározott tevékenység 
folytatható. 

e) Fakadó (szivárgó) vizek által veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben 
illetve a helyi építési szabályzatban fel kell tüntetni és meg kell állapítani a vonatkozó 
korlátozásokat, tilalmakat. 
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f) A lakott területek árvízi biztonságának megteremtése céljából szükségessé válhat a 
vízvisszatartások különböző módszereinek alkalmazása (művelési ágváltoztatások, 
záportározók, árvízcsúcs-csökkentő tározók, stb. létesítése)  

g) Az árvízveszély csökkentése a kisvízfolyásokon is fontos, a torrens jellegű árhullámok 
megelőzése érdekében a vízfolyások rendezése, jó karba helyezése, a dombvidéki 
tározási lehetőségek bővítése, záportározók létesítése szükséges. Ezek megvalósítása a 
természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával a védett és védelemre tervezett 
területeken kívül javasolt. 

h) A mentesített ártéri öblözetek területén, mélyfekvésű, „vízjárta területen” a 
településrendezési tervekben új beépítésre szánt területek csak korlátozó feltételekkel, 
vagy egyáltalán nem jelölhetők ki.    

 
A szigetközi Duna-szakasz vízjárása alapvetően glaciális jellegű, kisvizes időszakok jellemzően ősszel és 
télen fordulnak elő, az árhullámok hóolvadásból és csapadékból egyaránt kialakulhatnak, jellemzően a 
tavaszi, és nyári hónapokban. Győr-Moson-Sopron megyében az árvízzel leginkább veszélyeztetett 
területek a Szigetközben találhatók. A területen három árvízvédelmi öblözet helyezkedik el. A 
„Szigetközi” (amely délen határos a „Mosoni-Duna – Rábca” öblözettel, határ a Mosoni-Duna 
középvonala), a „Lajta bal parti” és „Lajta jobb parti” árvízvédelmi öblözet. A „Szigetközi” öblözet 
Szlovákia irányába, a Lajta menti öblözetek Ausztria felé nyitottak. A Duna jobb parti töltés határ menti, 
a Lajta töltések határt keresztező töltések.  
Az ármentesített terület nagysága 422 km2. A térség árvízvédelmi helyzetét alapvetően a Duna, a Rába és 
a Lajta vízjárása határozza meg. A Mosoni-Dunának önálló árvize nincs, mivel a vízkivétele zsilippel 
szabályozott. Az öblözetek védelmét elsőrendű árvízvédelmi művek biztosítják, melyek összesített hossza 
150,570 km. A védvonalakon jelentős a kiépítettségi hiány: 23,827 km hosszban magassági, 50,026 km 
hosszban keresztmetszeti és 42,117 km altalaj állékonysági hiány mutatható ki.  
A Szigetközben az árvizek levezetésének javítása valamint az árvíz szintek csökkenésének érdekében 
törekedni kell a hullámtéri levezető sávok kialakítására, a mellékágak rehabilitációjára. A hullámtér és a 
Duna mellékágainak bevonása az árvízlevezetésbe mérsékelheti a főmeder süllyedését is.  
Ezen a folyószakaszon a jövőbeni folyamszabályozásoknál figyelembe kell venni a fenti (osztrák, szlovák) 
Duna-szakaszon bekövetkezett változásokat, amely főként a görgetett hordalék anyag hiányában 
jelentkezik. Ennek következtében a folyó elragadó ereje megnövekedett, a folyó szabad hordalékszállító 
képességgel rendelkezik, ami a mederfenék erózióját okozza, maga után vonva a kisvízszintek süllyedését 
is. Ez a folyamat jelenleg az 1810-1797 fkm szakaszon jelentkezik a legintenzívebben.  
 
A Lajta 1965-ös árvíze során a folyót kísérő védvonal átszakadt, az öblözet részben elöntés alá került. 
1968-1977 között történt a védvonal mai állapotot tükröző kialakítása. Ezt követően 1984-ben jelölték ki 
Mosonmagyaróvár árvízi biztonsága érdekében a két meder (Lajta főmeder és Balparti-csatorna) közötti 
területet szükségtározónak. A szükségtározó töltések másodrendű védvonalak, amelyek összesített hossza 
29,932 km.  
 
A Rába árvizei viszonylag gyorsan futnak le. A folyó a legtöbb vizet általában márciusban szállítja, 
amikor vízgyűjtőjének nagyobbik részén olvad a hó. A legnagyobb árvizek akkor keletkeznek, ha a 
hóolvadás kiadós esőzéssel párosul.  A Rába jobb- és bal parti töltései Győr és Árpás között magasságilag, 
keresztmetszetileg és altalaj állékonyság szempontjából a jelenleg érvényes mértékadó árvízszint + 
biztonságra kiépítettek.  
A Rába tervezési alegységgel érintett terület három árvízvédelmi öblözetet érint. A Mosoni-Duna-
Rábcaközi, a Rábaközi, valamint a Nicki árvízvédelmi öblözetet. Az ármentesített terület nagysága 817,82 
km2. A térség árvízvédelmét alapvetően a Duna, Rába, és a Répce árvize határozza meg. A tervezési 
alegységben érintett víztestek ártéri öblözetet védő I. rendű védvonalainak összes hossza: 81,395 km.  
 
A Répce-árapasztó árvízlevezető képessége jelentősen leromlott. Az árvízvédelmi védvonalak jelenlegi 
kiépítettsége, műszaki állapota nem ad elvárható szintű biztonságot. A Rábca védvonalak kiépítettségi 
hiányai a következőképpen alakulnak: magassági hiányosság: 4,65 km, keresztmetszeti hiányosság: 7,9 
km, altalaj állékonysági hiány: 16,77 km. 
A Rábca torkolatban kiépült zsilip és az árapasztóban létesített árvízkapu a 2002. augusztusi és a 2006. 
áprilisi árvizek tapasztalatai alapján jelentősen javított az árvízvédelmi biztonságon. 
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A Marcal vízfolyást teljes hosszában meanderek átvágásával, a vízmeder jelentős bővítésével, padkás 
kialakítással, úgynevezett „belvíz-csatornává” alakították a meliorációs munkák kivitelezésekor. Ezt 
megelőzően, már a múlt század elején a völgyben, a Marcallal párhuzamosan mellékcsatornák épültek 
vízhasznosítási célból. A belvizeket a meliorációs csatornák és drénrendszerek vezetik le. A mesterségesen 
kialakított meder, a lecsapolási cél mellett, árvízvédelmi funkcióval is épült.  
 
A megyét két árvízi szükségtározó érinti.  
A Lajta menti szükségtározó a mosonmagyaróvári duzzasztó felett terül el, a Lajta bal parti csatorna jobb 
parti és a Lajta főmeder bal parti töltései között. Az árvízvédelmi művek másodrendű védvonalak, 
hosszuk 28,1 km. A kijelölt szükségtározó 4,43 km2 területű. 
A Rába jobb part szükségtározó a Rába jobb partján az 1.10. Kemenesaljai öblözetben található, Sárvártól-
Várkeszőig. A szükségtározó Győr-Moson-Sopron megyét Vág és Kemenesszentpéter (Veszprém megye) 
között érinti. A szükségtározói térfogata 78,0 millió m3, területe 57,3 km2, melynek csak töredéke esik a 
megyébe.  
 
6. 1. 2. Belvízvédelmi rendszerek és építmények  
 
Belvízvédelmi rendszerek a megyei területrendezési tervben a belvíz főcsatornák, 
belvíztározók és az ezekhez kapcsolódó építmények. 
 
Belvíz főcsatornák 
 
Kizárólag állami tulajdonban lévő belvízcsatornák, melyek a belvízrendszerek vizeit gyűjtik 
össze. 
Győr-Moson-Sopron megyét érintő belvíz főcsatornák: 
 

– Kepés-Lesvári-főcsatorna 
– Hanság-főcsatorna 
– Lébény-Hanyi-főcsatorna 

 
Belvíztározók  
 
Belvizek tározására kijelölt terület, vagy kiépített tározó. 
Győr-Moson-Sopron megyében belvizek tározására kijelölt terület, vagy kiépített belvíztározó 
nem található. 
 
Belvízvédelmi rendszerekre vonatkozó ajánlás 
 

a)  Főművek vonatkozásában folytatni kell a belvízrendszerek rekonstrukcióját (csatorna, 
ill. szivattyútelep). 

b) A vízkár-elhárítási (belvízvédelmi) tevékenység szervezett és koordinált végzéséhez 
meg kell teremteni az állami, a társulati és az önkormányzati művek szabályozott 
üzemeltetésének szinkronját. 

c) A vízrendezés távlati feladatainak megfogalmazásánál a terület érzékenységével, 
értékével, potenciálisan veszélyeztetett hozamával arányos megoldásokat indokolt 
szorgalmazni, kiemelve a belvíz-tározás és a vízvisszatartás kérdését. 

d) Az ökológiai célú vízforgalom és az öntözővíz szétosztása területén a belvízi főművek 
kihasználását fokozni kívánatos (kettős hasznosítás). 

e) A műtárgyak átépítésére, létesítésére az egyéb fejlesztések alkalmával célszerű 
elsősorban sort keríteni. 
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f) A torkolati és a közbenső átemelő belvízi szivattyútelepek átépítésére vonatkozó 
programot meg kell valósítani és a rendelkezésre álló forrásoktól függően ütemezni a 
munkálatokat. 

g) A belvíztározók többcélú használatát javasolt összehangolni a vízügyi, természet- és 
környezetvédelmi érdekekkel, valamint biztosítani kell a feltöltés és leürítés feltételeit. 

h) A vésztározókkal közvetlenül határos belterületi településrészek esetében vizsgálandó a 
belterület műszaki védelmének indokoltsága és középtávú megoldása. 

i) A vízpart menti települések belterületén összegyűjtött csapadékvizet közvetlen a 
vízfolyásba vezetni csak előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, stb.) után az illetékes 
vízügyi hatóság engedélyével lehet. 

 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén öt belvízvédelmi rendszer 
található, amelyekhez belvízvédelmi szakaszok tartoznak, ebből négy érinti Győr-Moson-Sopron megye 
területét.  
 
 
Szigetközi belvízvédelmi rendszer 
 
01.03. sz. belvízvédelmi szakasz: Duna-menti 

A terület északi határán húzódik a Duna folyó 1850-1794 fkm közötti szakasza, mely Szlovákiával alkot 
közös határfolyót. Területe 233,4 km2, felszínesése Ny-K-i irányú. A védelmi szakasz területéhez tartozik a 
61 km2 területű kálnoki külvízártér. Védelmi központja az Ásványrárói Szakaszmérnökség. 

01.05. sz. belvízvédelmi szakasz: Mosoni-Duna bal parti 
A terület az Alsó-Szigetköz déli részét foglalja magába, területe 96,0 km2. Védelmi központja a 05.02. 
számú Kálóczy téri gátőrház. A szakasz területéhez tartozik a dunaszentpáli külvízártér 9,2 km2-es 
területe is. 
A védelmi szakasz területe a szigetközi belvízrendszerhez, ill. kisebb részben a Mosoni-Duna jobb parti 
belvízrendszerhez tartozik. Érinti a Szavai és a Mosoni-Duna menti öblözeteket. 
A 01.05. sz. védelmi szakasz működése szempontjából a 01.03. sz. védelmi szakasszal szorosan összefügg, 
mert a szakaszok védelmi művei összeköttetésben vannak (a szakaszhatárok csatornákat szelnek ketté). 
Hatékony belvízvédekezés csak a két szakasz megfelelő összehangolt irányításával végezhető. 
 
 
Mosoni-Duna jobb parti belvízvédelmi rendszer 
 
01.06. sz. belvízvédelmi szakasz: Rábca-menti 
A terület a Rábca folyó jobb és bal partján, valamint a Mosoni-Duna jobbpartján fekszik. A védelmi 
szakasz központja az Abdai gátőrház. Területe 601,1 km2, melyet a Rábca két részre oszt. 
 
01.14. sz. belvízvédelmi szakasz: Lajta-menti  
A terület az Országhatár - Mosoni-Duna és a Hansági belvízvédelmi körzet határa közé eső területen 
helyezkedik el, 186,4 km2 területen. A belvízvédelmi szakasz a Mosoni-Duna jobb parti és a Rábca-
Hansági belvízrendszerrel határos. 
 
 
Rába-menti belvízvédelmi rendszer: 
 
01.08. sz. belvízvédelmi szakasz: Rába-alsó 
A terület a Rába folyó bal partján fekszik. A védelmi szakasz központja a Rábai Szakaszmérnökség, 
területe 126,3 km2.  
 
01.09. sz. belvízvédelmi szakasz: Rába-felső 
A terület a Rába folyó bal partján fekszik. A védelmi szakasz központja a Vági gátőrház, területe 234,2 
km2. 
 
 

http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0103�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0105�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0106�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0114�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0108�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0109�
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01.11. sz. belvízvédelmi szakasz: Marcal-menti 
A terület a Rába folyó jobb partján fekszik. Határai Győrtől kezdődően: északon a Rába jobb parti töltése 
a vasúti hídtól az árpási közúti hídig. Innen az Árpás-Móriczhida közút a Marcal bal parti töltéséig, majd 
a Marcal bal parti töltése a Rába menti belvízrendszer déli határvonaláig. Innen a Rába-menti 
belvízrendszer határa a Rába folyó GYESEV vasúti hídjáig. A védelmi szakasz központja a Kiskúti 
szakaszvédelmi központ. Területe 59,9 km2. 
 
 
Rábca-Hanság belvízvédelmi rendszer: 
 
01.15. sz. belvízvédelmi szakasz: Kapuvár-Hansági 
A terület a Rábca-Hanság belvízrendszer részét képezi, a Hanság főcsatornától déli irányban fekvő 
Hansági területeket foglalja magába. A védelmi szakasz központja a Hansági Szakaszmérnökség, területe 
565,9 km2. 
 
01.16. sz. belvízvédelmi szakasz: Fertő-menti 
 
A szakasz négy belvízöblözetre tagozódik, területe 138,06 km2. Belvizeinek befogadója a Fertő-tó, és 
annak levezető csatornája, a Hanság főcsatorna. A védelmi szakasz központja a Fertődi mederőrtelep, 
 
 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő Győr-Moson-Sopron 
megyei települések: Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Bakonypéterd, Csikvánd, Fenyőfő, Gyarmat, Lázi, 
Románd, Sikátor, Szerecseny és Veszprémvarsány.  
Az érintett települések közigazgatási területén belvízvédelmi rendszerek és létesítmények valamint térségi 
jelentőségű öntözőrendszerek nincsenek. 
 
 
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén 10 település helyezkedik 
el, amelyek Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területéhez tartoznak. Ezek: Csáfordjánosfa, Csér, 
Egyházasfalu, Iván, Lövő, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Zsira. 
A területen rendszeres belvízjárta terület, belvízvédelmi mű, építmény és térségi jelentőségű 
öntözőrendszer nem található. 
 
 
6. 1. 3. Térségi jelentőségű öntözőrendszerek 
 
Egységes domborzati és hidrológiai viszonyok által meghatározott területre kiterjedő, térségi 
jelentőségű csatornahálózatra támaszkodó öntözési egység, mely vizét természetes 
vízfolyásból, tóból, vagy tározóból nyeri. Csatornái lehetnek egy funkciójú öntözőcsatornák, 
vagy több funkciót ellátó, elsősorban belvízelvezető, de öntözésre is igénybevett 
kettősműködésű csatornák. 
 
A megye területén található kettős működésű, öntözővizet is szállító csatornák: 

– Kis-metszés 
– Lökös-árok 
– Lébény-Hanyi-1. hosszabbítása 
– Urhanya-csatorna, 
– Barbacsi-csatorna 
– Rábatamási-határcsatorna 
– Mosonszentjánosi-összekötő csatorna 
– Lébény-Hanyi-1. csatorna 
– Vámház-ér 
– Lébény-Hanyi-2. csatorna 
– Farkas-árok 
– Tordosa 

http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0111�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0115�
http://www.edukovizig.hu/csatornaink/0116�
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– Vámház-ér-Kis-Rába-összekötő csatorna 
– Kimlei-csatorna 
– Bordacsi-csatorna 
– Kis-Rába (Kisfaludi mellékág) 
– Kis-Répce 
– Szegedi-csatorna 
– Mosonszentjánosi-csatorna 
– Kapuvár-Bősárkányi-csatorna 
– Lébény-Hanyi-főcsatorna 
– Ottómajori-összekötő csatorna 
– Ottómajori-csatorna 
– Rábcai-tőzegcsatorna 
– Keszeg-ér 
– Kis-Rába 
– Répce-Kardos-összekötő csatorna 
– Hanság-főcsatorna 

 
Térségi jelentőségű öntözőrendszerekre vonatkozó ajánlás 
 

a) A megye intenzív mezőgazdasági térségeinek strukturális fejlesztését az 
öntözésfejlesztéssel együtt javasolt kezelni. 

b) Az öntözött területek növeléséhez szükséges a birtokkoncentráció elősegítése. 
c) A vízkészlet-gazdálkodásban fokozott szerepet indokolt kapnia a vízvisszatartásnak. 
d) A vízfelhasználás időbeli és területi összhangja biztosítása érdekében megfelelő 

szinten javasolt fenntartani, ill. fejleszteni a vízkészlet-gazdálkodási nagyműtárgyakat, 
tározási lehetőségeket, és öntözőcsatornákat. 

 
Győr-Moson-Sopron megyében az összes (29) öntözőcsatornaként is használható kettős működésű 
csatorna az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén található. A Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság működési területéhez tarozó területén térségi jelentőségű öntözőrendszer nincs. 
 
A megyében 2008-ban az öntözött terület nagysága 2250 ha-volt (összehasonlításképpen: Békés megyében 
ez meghaladta a 15 ezer ha-t), ami az ország öntözött területének (80 ezer ha) alig 3%-a. Az egy hektár 
öntözött alapterületre jutó öntözővíz Győr-Moson-Sopron megyében 776 m3/ha volt, ami az or szágos átlag 
mintegy 70% -a. 
A z öntözésr e is használható csator nák döntő r észe a H anság, illetve a K apuvár i-sík kistájak ter ületén 
található. 
 
 
6. 2. Energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok és létesítmények  
 
Az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok és létesítmények térségi területfelhasználási 
kategóriába tartoznak az országos és térségi ellátást biztosító villamosenergia, valamint 
szénhidrogén-vezetékek és létesítmények, illetve erőművek a szükséges védőtávolságukkal 
együtt. 
 
Energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatokra és létesítményekre vonatkozó szabály 
(1) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-
hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és 
biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más 
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
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Energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatokra és létesítményekre vonatkozó ajánlás 
 

a) A megye területén haladó országos és térségi jelentőségű energiaközmű-hálózatok és 
létesítmények megvalósíthatóságát biztosító területsávok, illetve területek, valamint az 
országos és térségi létesítmény által igényelt magassági és egyéb korlátozások 
szabályozásánál az ágazati szabványok és előírások az irányadók.  

b) Az energiaközmű-hálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a 
településrendezési tervben szükséges szabályozni. Új vezetékek létesítésekor a 
műszaki–gazdasági mellett a környezeti állapot javításának (esztétikai megjelenés stb.) 
szempontjait mérlegelni kell. 

c) A városokban és a kisebb települések központjaiban beépítésre szánt területen az új 
közép- és a kisfeszültségű villamos, továbbá a vezetékes elektronikus hírközlési 
hálózatokat, valamint a felújításra kerülő meglévő vezetékeket földalatti vezetéssel, 
kábelben javasolt megépíteni.  

d) A közcélú vezeték nélküli, elektronikus hírközlést szolgáló bázisállomásokat üzemeltető 
szolgáltatók között elsődleges a közös állomások alkalmazása. A telepítéseket tájképi 
és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. 

e) A hálózat fejlesztésekor olyan nyomvonal, vagy telepítési helyszín kiválasztására kell 
törekedni, amely nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 
2000 területet, valamint az országos, illetve térségi ökológiai hálózat övezetét. 
Amennyiben egyes létesítmények esetében elkerülhetetlen a természetvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területek érintése, ott az érintett terület 
minimalizálására kell törekedni, még akkor is, ha ez csak többlet anyagi ráfordítással 
valósítható meg.  

 
6. 2. 1. Villamosenergia-hálózatok és építmények 
 
A villamosenergia-rendszer átviteli hálózat távvezeték elemei 
 

a) 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei: 
− Gönyű - Győr  
− Győr - Litér 
− Győr - országhatár - (Ausztria) 
− Győr - országhatár - (Ausztria) távvezeték felhasítási pontja - országhatár - (Szlovákia) 
− Győr - országhatár - (Szlovákia) 
− Győr - Szombathely 
− Martonvásár - Győr 

  
b) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei: 
− Győr - Oroszlány 
− Győr - országhatár - (Ausztria) 

 
A villamosenergia-rendszer elosztói hálózatának távvezeték elemei  
 
a) az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat elemei:  

– Bezenye - Mosonmagyaróvár (tervezett) 
– Csorna - Sopronkövesd 
– Győr Dél - Kimle (T-Kimle MÁV) 
– Győr ÉDÁSZ - Győr Nádorváros I. 
– Győr ÉDÁSZ - Győr Nádorváros II. 
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– Győr ÉDÁSZ - Győr OVIT I. 
– Győr ÉDÁSZ - Győr OVIT II. 
– Győr ÉDÁSZ - Győr Reptér (T-Győr Kelet) 
– Győr ÉDÁSZ - Győr Vagongyár (T-Győr Reptér, T-Győr Kelet) 
– Győr OVIT - Csorna 
– Győr OVIT - Győr Dél 
– Győr OVIT - Kimle (T-Kimle MÁV) 
– Győr OVIT - Tét 
– Kapuvár - Sopronkövesd 
– Kimle - Csorna 
– Kimle - Mosonmagyaróvár ÉDÁSZ I.  
– Kimle - Mosonmagyaróvár ÉDÁSZ II.  
– Kisigmánd - Győr ÉDÁSZ (T-Nagyszentjános MÁV) 
– Komárom - Győr ÉDÁSZ (T-Nagyszentjános MÁV) 
– Kőszeg - Sopronkövesd 
– Sopronkövesd - Sopron Kelet I.  
– Sopronkövesd - Sopron Kelet II.  
– Tét - Pápa 

 
b) térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei: 

 
A megye területén ilyen hálózati elem nem található. 
 
 
6. 2. 2. Erőművek 
 
Erőmű 
 
Egy telephelyen lévő 50 MW, és annál nagyobb energiaátalakító építmény. 
 
− Gönyű 
 

Kiserőmű 
 
A villamosenergiáról szóló törvényben meghatározott, engedélyköteles kiserőművek közül az 
5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű kiserőmű. 
Győr-Moson-Sopron megyében a kiserőműnek számító meglévő és tervezett szélerőmű-
parkok tartoznak ebbe a kategóriába. 
 
− Bőny 
− Jánossomorja 
− Levél 
− Mosonmagyaróvár 
− Mosonszolnok 
− Nagylózs 
− Sopronkövesd  
− Bágyogszovát 
− Bogyoszló  
− Cirák  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1nossomorjai_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev%C3%A9li_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonmagyar%C3%B3v%C3%A1ri_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonszolnoki_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagyl%C3%B3zsi_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopronk%C3%B6vesdi_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
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− Fertőd  
− Gyóró 
− Győr-Győrszentiván  
− Hegyeshalom  
− Iván  
− Kapuvár  
− Károlyháza 
− Kimle  
− Kisfalud  
− Lébény  
− Lövő  
− Mecsér  
− Öttevény 
− Rábapordány  
− Répceszemere  
− Répcevis  
− Sopronhorpács  
− Tét  
− Újkér  
− Und  
− Völcsej  
−  Zsira 

 
A Győr-Moson-Sopron megyén áthaladó 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei közül 1975-ben épült 
meg a Győr-Litér 400 kV-os távvezeték, melyet először csak 220 kV-on helyeztek üzembe. Majd a 90-es 
évek elején valósult meg a Győr-Bécs, illetve a Győr-Bős közötti 400 kV-os távvezeték. A nyugat-dunántúli 
régió ellátásának biztonsága érdekében pedig néhány éve adták át Győr és Szombathely közötti 90 
kilométer hosszú 400 kV-os távvezetéket. 
220 kV-on a megyét jelenleg a Győrt az Oroszlányi Erőművel összekötő távvezeték, valamint az Ausztria 
irányába vezető (a 400 kV-os távvezetékkel egy sávban futó) hálózati elem érinti. 
A 120 kV-os elosztó hálózat az átviteli hálózat üzemét befolyásoló elosztóhálózati elemként funkcionál, 
melynek irányítását átmenetileg vagy tartósan a MAVIR Zrt. végzi. 
A megyében üzemel ezen kívül a magyar villamosenergia rendszer egyik jelentős csomópontja, a Győr 
400/220/110 kV-os alállomás. 
A megye területén áthaladó és az alállomásokat bekötő nagyfeszültségű (400, 220 és 120 kV-os) átviteli és 
elosztó hálózatok oszlopokra szerelten kerültek kivitelezésre. 
 
Az OTrT-ben meghatározott további, a megyét is érintő átviteli hálózati elemek megvalósulása a MAVIR 
2008. évi Hálózatfejlesztési Terve alapján ütemezve a következőképpen várható: 
 
2009-2010  

– Gönyű 400 kV erőművi csatlakozóállomás létesítése, Győr - Litér 400 kV-os távvezeték 
felhasítása Gönyű 400 kV állomásba (építés alatt).  

2012-ig  
– Oroszlány - Dunamenti és Oroszlány - Győr 220 kV-os távvezetékek átépítése Győr és 

Martonvásár között kétrendszerű 400 kV-osra (melynek egyik rendszerén ezt követően is 220 
kV-on üzemel az Oroszlány - Dunamenti és Oroszlány - Győr összeköttetés). Gönyű 400 kV 
erőművi csatlakozóállomás kikötése a Győr - Litér 400 kV-os vezetékből és bekötése Győr - 
Bicske MAVIR 400 kV-os vezeték felhasításába.  

2017-ig  
– Az Oroszlányi Erőmű jelenleg üzemelő blokkjainak leállításával összehangoltan a Dunamenti - 

Oroszlány - Győr 220 kV-os üzemének megszüntetése, helyette Martonvásár - Győr 400 kV-os 
összeköttetés üzembevétele, 
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2022-ig 
– Osztrák és szlovák féllel egyeztetéseket kell folytatni annak érdekében, hogy 2022-ig a Győr - 

Wien Südost és Szombathely - Gabcikovo (vagy - Podunajske Biskupice) 400 kV-os 
határkeresztező távvezetékek második rendszerének felhasználásával létesüljön Wien Südost - 
Gabcikovo (vagy - Podunajske Biskupice) 400 kV-os osztrák-szlovák határkeresztező vezeték.  

 
A 120 kV-os elosztó hálózat tervezett fejlesztései: 

– Győr Vagongyár állomás egysínesítése és Győr Kelet T2 - Győr Vagongyár távvezeték létesítése, 
– Kimle - Mosonmagyaróvár 120 kV vezeték átépítése, 
– Bezenye - Mosonmagyaróvár 120 kV vezeték építése (Eurovegas). 

 
Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg országos jelentőségű erőmű nem üzemel, de Gönyű község 
területén folyamatban van egy gázturbinás erőmű létesítése, melynek beruházója és működtetője a 
budapesti székhelyű E.On Erőművek Kft. A telephely a település külterületén nyugati irányban, a Duna és 
az 1. sz. főút közötti területen helyezkedik el, mintegy 23 ha-on.  
A beruházás első fázisában (2011) egy 433 MW teljesítményű erőművi blokk valósul meg. A termelt áram 
a magyar villamosenergia-rendszerbe kerül, és a magyarországi villamosenergia-igény öt százalékát 
biztosítja majd (ez mintegy hatszázezer átlagos fogyasztású háztartás energiaellátásához elegendő). Az 
erőmű több mint nettó 58 százalékos hatásfokát egy gáz- és gőzturbinás berendezés kombinációja 
biztosítja. A második blokk megvalósítása az első blokk üzembelépését követően öt éven belül tervezett. 
Az erőműhöz a gáz szállítását az E.On leányvállalata, az E.On Földgáz Trade végzi majd. Az erűművi 
beruházás részeként csatlakozó gáz- és villamosvezeték létesítésére is sor kerül Győr és Gönyű között. 
 
A területrendezési tervekre vonatkozó tartalmi követelmények [218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet] szerinti 
kiserőmű - 5 MW-nál nagyobb, de 50 MW-nál kisebb kapacitású - a megyében szélerőmű-parkok 
formájában több helyen is üzemel.  
Jelenleg országosan az összes névleges szélerőmű kapacitás 126, 925 MW, aminek döntő többsége 
(mintegy 75%-a) Győr-Moson-Sopron megyében van. A nagy területi koncentrációnak árnyoldala is van, 
amennyiben nem kedvező szélviszonyok mellett nagymértékű az országos szélerőmű kapacitás egyidejű 
leállása. 
 

4. sz. táblázat: Szélerőművek jellemzői Győr-Moson-Sopron megyében 
 

Helyszín Toronyszám Egység-teljesítmény 
(kW) 

Összteljesítmény 
(kW) 

Üzembe 
helyezés 

Mosonmagyaróvár 2 600 1200 2003 
 5 2000 10000 2005 
Újrónafő 1 800 800 2005 
Mosonszolnok 12 2000 24000 2007 
Csorna 1 800 800 2007 
Mecsér 1 800 800 2007 
Sopronkövesd 4 3000 12000 2008 
Nagylózs 3 3000 9000 2008 
 1 2000 2000 2008 
Levél 12 2000 24000 2008 
Jánossomorja 5 2000 10000 2008 
Bőny 12 2000 24000 2009 

 
                                                                                                                 Forrás: Magyar Szélenergia Társaság  

 
A megyében jelenleg működő tíz szélerőműből teljesítmény alapján hét sorolható a kiserőmű kategóriába 
(Bőny, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Sopronkövesd, Nagylózs, Levél és Jánossomorja). 
A szélerőmű-parkok létesítésének szándéka az utóbbi években rohamosan felgyorsult, a telepítésre szánt 
területeket az egyes települések településrendezési eszközeikben sorozatban jelölik ki. Teljesen korrekt, 
minden telepítési szándékra vonatkozó hivatalos adatbázis ugyan nem áll rendelkezésre, de a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság saját adatbázisa, 
valamint a településrendezési tervek feldolgozása során nyert információk alapján jelenleg 25 olyan 
helyszín van a megyében, ahol a kiserőmű kategóriába tartozó szélerőmű tornyok építésének szándéka 
megfogalmazódott. Az érintett települések: Bágyogszovát, Bogyoszló, Cirák, Fertőd, Gyóró, Győr-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonmagyar%C3%B3v%C3%A1ri_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajr%C3%B3naf%C5%91i_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1�
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonszolnoki_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csornai_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecs%C3%A9ri_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sopronk%C3%B6vesdi_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagyl%C3%B3zsi_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev%C3%A9li_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1nossomorjai_sz%C3%A9ler%C5%91m%C5%B1&action=edit&redlink=1�
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Győrszentiván, Hegyeshalom, Iván, Kapuvár, Károlyháza, Kimle, Kisfalud, Lébény, Lövő, Mecsér, 
Öttevény, Rábapordány, Répceszemere, Répcevis, Sopronhorpács, Tét, Újkér, Und, Völcsej és Zsira. 
 
A szélerőművek terjedését általában nem műszaki okok, hanem védelmi szempontok és kapacitáskvóták 
korlátozzák. A természeti, táji és településvédelmi korlátokat a különböző ágazati jogszabályok, a 
maximális egyidejű kapacitást (330 MW) pedig korábban a Magyar Energia Hivatal állapította meg. A 
pályázható szélerőmű kapacitás összes mennyisége 2009-ben 410 MW-ra módosították, amelyből 280 MW 
az országban lévő 6 hálózati engedélyesből kettőnek (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft.) a területére együttesen, míg a fennmaradó 130 MW az ország többi részére (E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. együttes területére) vonatkozóan kerül meghirdetésre.  
Győr-Moson-Sopron megye vonatkozásában tehát valószínűsíthető, hogy továbbra is fennmarad a 
szélerőművek létesítése iránti befektetői érdeklődés. Ennek területrendezési szempontú megalapozásához 
a megyei területrendezési terv nem jóváhagyandó munkarészként határolja le a szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezetét a KvVM Természetvédelmi Hivatala és az Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal tárgyban korábban kiadott tájékoztatói és ajánlásai, valamint egyéb szakmai 
állásfoglalások figyelembe vételével, orientálva a potenciális telepítési helyek kiválasztását (3. sz. 
melléklet). 
 
 
6. 2. 3. Szénhidrogén-hálózatok és építmények 
 
Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek 

− (Ausztria) - országhatár - Győr - Pilisvörösvár - Dunakeszi - Zsámbok 
− Gönyű - Győr  
− Kápolnásnyék - Komárom - Győr 
− (Románia) - országhatár - Nagylak - Hódmezővásárhely - Kecskemét - Adony - 

Székesfehérvár - Mór - Tét - Rajka - országhatár - (Ausztria) 
− Százhalombatta - Rajka - országhatár - (Szlovákia) 
− Városföld - Százhalombatta - Pilisvörösvár - Győr  

 

Térségi szénhidrogén szállítóvezetékek 
 
Térszerkezeti lap (1. sz. melléklet) szerint. 
 
 A megye területén áthaladó, az országos alaphálózati rendszerhez tartozó szénhidrogén szállító vezetékek az 
országos egységes hálózati rendszer részeként épültek ki. A rendszer bázispontjai elsősorban a nemzetközi 
vételezés lehetőségének csatlakozási pontjai, valamint a hazai szénhidrogén mezőktől kiépített csatlakozási 
helyek. 
A megyét érintő nemzetközi és országos jelentőségű nagynyomású szénhidrogén szállítóvezetékek közül 
legfontosabb az (Ausztria) - országhatár - Győr gázvezeték.  Az országhatár-Győr közötti szakasz (HAG 
vezeték) kétoldali betáplálású, 1996-ban lépett üzembe, kapacitása 4,4 Mrd m3/ év. A gáz továbbítása a 
főváros térségébe, illetve fogadása a Városföld felőli nagynyomású gázvezetéken a Győr gázipari 
csomóponton keresztül történik.  
A földgázellátó rendszerek mellett meg kell említeni az egyéb szénhidrogén hálózatot is, amely ipari célú 
kiszolgálásra szintén országos hálózati rendszerként került kiépítésre. A megye területét a Kápolnásnyék - 
Komárom - Győr közötti termékvezeték érinti. 
 
Kiépítendő országos jelentőségű gázszállító vezetékként nevesíti az OTrT a Győr - Gönyű viszonylatot. A  
13,3 km hosszú vezeték építése a Gönyű térségében hamarosan (2011) átadásra kerülő gázturbinás erőmű 
energiaellátását biztosítja.  
Az ágazat tervei között szerepel nemzetközi tranzit szerepet betöltő Szlovákia - Százhalombatta közötti 
nagynyomású gázvezeték létesítése. 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

42 
 

Harmadik, de az előzőekhez képest bizonytalanabb a megye területén is tervezetten áthaladó „Nabucco” 
fantázianevű nagynyomású nemzetközi földgáz-hálózati rendszer létesítése. A Törökország, Bulgária, 
Románia, Magyarország és Ausztria területén megvalósítandó hálózat legutóbb prognosztizált üzembe 
helyezése 2015-re várható.  Utolsó szakaszának kiépítése (jelenleg csak előzetes nyomvonalterve van) az 
ausztriai Baumgarteni gázfogadó központig Győr-Moson-Sopron megyében vélhetően a jelenlegi meglévő 
földgáz gerincvezeték-hálózattal párhuzamosan fektetett nyomvonalon történik. Ezt célszerű a győri 
csomópontba beforgatva csatlakoztatni a hazai rendszerre. 
Győr-Moson-Sopron megye földgázellátása az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik, a vételezés a 
nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik. A települések közötti elosztás többnyire 
nagyközép-nyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye 
településeinek jelentős hányada. A többi település a nagyközép-nyomású vezetékekre telepített nyomáscsökkentőkről 
indított középnyomású hálózatokról ellátott.  

 
 
6. 3.  Közlekedési vonalas infrastruktúra-hálózatok és építmények 
 
A megyei területrendezési tervben a közlekedési hálózatok és építmények területfelhasználási 
kategóriába tartoznak a nemzetközi, országos és térségi közlekedési hálózatok és építmények 
a szükséges védőtávolságokkal együtt. 
 
Közlekedési vonalas infrastruktúra-hálózatokra és létesítményekre vonatkozó szabály 
 
(1) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-
hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és 
biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más 
energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. 
 
Közlekedési vonalas infrastruktúra-hálózatokra és építményekre vonatkozó ajánlás 

a) A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes szakági 
előírások szerint kell eljárni, figyelemmel a várható forgalmi igényekre. Prioritásként 
kezelendő az emberi környezet védelme, beleértve a forgalombiztonságot, a zaj- és 
levegőszennyezés megfelelő szinten való tartását, ill. csökkentését, a táj- és 
természetvédelem követelményeit, valamint a területfejlesztő hatás optimális 
hasznosítását. 

b) A gyorsforgalmi úthálózat ütemezett, szakaszos kiépítését a tárgyban mindenkor 
érvényes Kormányrendeletnek megfelelően kell feltételezni, azonban minden 
lehetséges megoldás és ütemezés során gondoskodni kell a párhuzamos lassú-
kiszolgáló- vagy havária-utakról, ill. közforgalmú járművek balesetmentes 
közlekedésének biztosításáról. 

c) A tervezett új nyomvonalak, ill. nyomvonalszakaszok, csomópontok és más közlekedési 
létesítmények területigényének pontosítása a települések településrendezési terveinek 
készítése során. 
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6. 3. 1. Közúti közlekedés 
 
Gyorsforgalmi utak 
 
A gyorsforgalmi utak kategóriába tartoznak az autóutak és az autópályák. Országokat, 
országrészeket összekötő, a legnagyobb forgalmi irányokba vezető, jelentős hazai és 
nemzetközi távolsági forgalom levezetésére szolgáló, magas szolgáltatási szintet nyújtó 
közutak, amelyek kizárólag gépjárművek közlekedésére létesülnek. Autópálya forgalmi 
irányonként legalább két, autóút esetén legalább egy forgalmi sávos. Irányonként két, vagy 
több forgalmi sáv esetén az ellentétes irányokat elválasztó sáv választja el. Az autópálya, 
valamint az osztott pályás, irányonként legalább két forgalmi sávos autóutak esetén a 
menetirány szerinti jobb oldalon leállósáv található.  
Az autópályák kereszteződései minden közlekedési pályával különszintűek, ezekben a 
csomópontokban a gépjárművek fel- és lehajtására önálló sáv szolgál. Az autóutak 
kereszteződései a nagy forgalmú csomópontokban különszintűek, egyéb helyeken a szintbeni 
csomópontban a balra kanyarodó járművek részére minden esetben, a jobbra kanyarodók 
részére általában önálló sáv van. 
A gyorsforgalmi utaknak (autópályáknak, autóutaknak) az út menti ingatlanokhoz közvetlen 
csatlakozásuk nincs. 
 
A gyorsforgalmi úthálózat elemei 
 

― M1: Budaörs (M0) - Győr - Hegyeshalom- (Ausztria) (a TEN-T hálózat része) 
― M15: Levél (M1) - Rajka - (Szlovákia) (a TEN-T hálózat része)  
― M19: Győr (M1) - Győr  
― M85: Győr térsége (M1) - Csorna - Nagycenk - Sopron (Ausztria)  
― M86: Szombathely térsége - Csorna - Mosonmagyaróvár térsége (M1) (a TEN-T 

hálózat része 
 

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata és 2008. évi módosítása során a tervezett gyorsforgalmi 
úthálózat racionalizálásra került, így a korábbi 3970 km hosszú országos hálózat néhány elem főúttá 
minősítésével és két új elem beillesztésével 3300 km-re csökkent.  
 
Győr-Moson-Sopron megye hatályos területrendezési tervében feltüntetett országos autópálya- és autóút-
hálózatának elemei közül az M9 gyorsforgalmi út Szombathely és Sopron, az M81 gyorsforgalmi út 
megyehatár és M1 gyorsforgalmi út, valamint a Győr és az országhatár közötti szakaszai kikerültek a 
módosított OTrT-ből. Az M81 gyorsforgalmi út M1 autópálya és Győr között szakasza M19 gyorsforgalmi 
útként megvalósult a korábbi 19. sz. főút autóúttá minősítésével. Az M9 megyei szakasza helyett egy új 
nyomvonalú, településeket elkerülő főút került a tervezett úthálózatba Vép és Pereszteg között, 
csatlakozva az M86 és M85 tervezett gyorsforgalmi utakhoz. A 81. sz. főút nyomvonalát követő, tervezett 
M81 gyorsforgalmi út és folytatása, az M65 Győr térségét kötötte volna össze a Dél - Dunántúli 
területekkel, Péccsel. A viszonylaton prognosztizálható forgalom azonban nem indokolta a gyorsforgalmi 
útként történő kialakítást, így az összeköttetést a szaktárca főútként is kielégítőnek minősítette.  
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6. sz. ábra: Az OTrT gyorsforgalmi úthálózatának változása 2003 - 2008 

 
 
Győr-Moson-Sopron megye gyorsforgalmi úthálózatát tehát a meglévő M1, M15, M19 utak mellett a 
tervezett M85 és M86 számú utak fogják alkotni. 
 
Az M85 gyorsforgalmi út a megye legjelentősebb, kelet-nyugati irányú tengelyeként kerül kiépítésre úgy, 
hogy az M1 és a jelenlegi 84. sz. főút között a megye öt városát is érinti és határátmenethez vezet. A 
jelenlegi 85. sz. főút forgalma a Győr-Csorna közötti szakaszon kb. 13-14.000 E/nap, a további szakaszon 
is 6-9000 E/nap. Az M85 Győr-Csorna közötti szakasza (az Enesét elkerülő szakasz már épül) nem a 
meglévő főúti nyomvonal fejlesztésével tervezett, így a jelenlegi nyomvonal melletti fejlesztés a lassú 
forgalom igényeit is megoldja. A Csorna utáni szakasz sorozatos átkelési szakaszai és a rossz műszaki 
paraméterek új nyomvonalon történő vezetést igényelnek, mely a településektől délre a mai főúttal 
párhuzamosan került kijelölésre.  
Az M85 kiépítése a Budapest és Nyugat-Európa közötti tengely Győr és Bécs közé eső szakaszán az M1 
alternatíváját is képezheti, mert annál csak kismértékben jelent alacsonyabb szolgáltatási színvonalat, a 
Győr és Bécs távolságon a kb. 40 km-rel hosszabb autóút mindössze félórás többlet menetidőt jelent. 
 
Az M86 gyorsforgalmi út az európai úthálózat (TEN-T) adriai és a balti térségeket összekötő útvonalának 
része lesz. (Ezt a kapcsolatot szolgálta már a római kori Borostyán út is.) A rendszerváltás óta a 86. sz. 
főút tranzit, s ezen belül teherforgalma jelentősen nőtt (5-6000 E/nap). Ez a nyomvonal a kedvezőbb 
terepadottságok miatt az Alpok kikerülését teszi lehetővé. Így az osztrák A2-es Bécs-Graz közötti 
autópálya és a hazai 86. sz. főút megosztva bonyolítják le az észak-déli tengely forgalmát. Hálózati 
szempontból a nyomvonal célszerűen az M1-M15 csomóponttól indulhat, ezáltal a Mosonmagyaróvári 
térség kapcsolatát is biztosítja.  A csornai elkerülő szakasz körüli huzavona a megvalósulás késlekedését 
okozta, így a város belterületén a 85 és 86 főutak közös szakaszán több mint 20ezer E/nap forgalmat 
mértek 2007-ben, ami igen jelentős környezeti terhelést jelent. 
 
(A forgalmi adatok a 2007. évi ÁKMI adatbázisból származnak.)  
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Főutak 
 
A főutak útkategóriába tartoznak az első- és másodrendű főutak. A főutak országrészeket 
összekötő, fontos üdülőterületeket a főúthálózathoz kapcsoló, gyűjtő-elosztó szerepkört ellátó 
közutak, amelyek általában 2x1 forgalmi sávosak és csak kiemelkedő forgalmi szakaszaikon 
van kettőnél több forgalmi sávjuk. Nagy forgalmú csomópontjaik különszintűek, egyéb 
szintbeni csomópontjaikban a balra kanyarodó járművek részére minden esetben, a jobbra 
kanyarodók részére általában külön sávjuk van. A lassú járművek (kerékpár, fogat, 
munkagép) forgalma elsőrendű fő utakon tilos, másodrendű főutakon folyamatosan, vagy 
időszakosan megengedett. 
 
A főúthálózat elemei 
 

― 1. sz. főút: Budapest - Tatabánya - Tata - Komárom - Győr - Mosonmagyaróvár - 
Hegyeshalom - (Ausztria)  

― 14. sz. főút: Győr (1. sz. főút) - Vámosszabadi - (Szlovákia) 
― 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár - (1. sz. főút) - Rajka - (Szlovákia)  
― 19. sz. főút: Pér (81. sz. főút) - Győr (M1) (tervezett) 
― 81. sz. főút: Székesfehérvár (8. sz. főút) - Kisbér - Győr (1. sz. főút)  
― 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút) - Zirc - Győr (1. sz. főút)  
― 821. sz. főút: Győr (83.sz. főút) - Győr (1. sz. főút) 
― 83. sz. főút: Városlőd (8. sz. főút) - Pápa - Győr (82.sz. főút) 
― 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) - Sárvár - Sopron - (Ausztria)  
― 85. sz. főút: Győr térsége (1. sz. főút) - Csorna - Kapuvár - Nagycenk (84.sz. főút)  
― 86. sz. főút: (Szlovénia) - Rédics - Zalabaksa - Zalalövő - Körmend - Szombathely - 

Csorna - Mosonmagyaróvár (1. sz. főút)  
― 861. sz. főút Kópháza (84.sz. főút) - (Ausztria)  

Új főúti kapcsolatok 
― (Ausztria) - Fertőd - Fertőszentmiklós térsége (M85)  
― Vép térsége (M86) - Nemeskér - Pereszteg (M85)  
― Rábacsanak térsége (86.sz. főút) - Pápa (83.sz. főút)  
― Győr (M19) - Gönyű (1. sz. főút)  
― Sárvár (84. sz. főút) - Celldömölk térsége - Pápa - Kisbér - Környe - Tatabánya - Tát 

(105. sz. főút) 
 
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatakor a tervezett főúthálózat egyrészt követte a 
gyorsforgalmi úthálózatban bekövetkezett változásokat, másrészt a kiépült, vagy új igényként megjelenő 
település elkerülő szakaszok okozta változásokat, de néhány új elem is beépült az Ország Szerkezeti 
tervébe.  
Győr - Moson-Sopron megye a korábbi M9 nyomvonala helyett tervezett új főút kapcsán érintett. Az 
OTrT felülvizsgálata során azok a településelkerülő szakaszok törlésre kerültek a felsorolásból, amelyek 
gyorsforgalmi úttal párhuzamosan futnak, vagy gyorsforgalmi út részeként valósulnak meg, más okból 
nem indokoltak, vagy megépültek. 
Győr - Moson - Sopron megyében így a következő főúti településelkerülő szakaszok nem kerültek 
megjelölésre: 

 1. sz. főúton Gönyű, Abda, Öttevény, Mosonmagyaróvár (M1 autópályával párhuzamos szerepük 
miatt nem indokoltak) 

 14. sz. főút Győr (1. sz. főúti elkerülőként került nevesítésre) 
 15. sz. főúton Mosonmagyaróvár, Bezenye (M15 autópályával párhuzamos szerepük miatt nem 

indokoltak) 
 84.sz. főút Kópháza, Sopron (tervezett M85 gyorsforgalmi úttal párhuzamos szerepük miatt nem 

indokoltak) 
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 85.sz. főút Enese, Csorna, Fertőszentmiklós, Nagycenk (tervezett M85 gyorsforgalmi út részeként 
valósul meg) 

 86.sz. főút Csorna, Szil (tervezett M86 gyorsforgalmi út részeként valósul meg) 
 81.sz. főúton Mezőörs és 82.sz. főúton Győr főúti elkerülése azonban új elemként az OTrT részét 

képezi.  
 

7. sz. ábra: Az OTrT főúthálózatának változása 2003 - 2008 

 
 
A belső kohézió hiányát jelzik, és egyben magyarázzák a közlekedési kapcsolatok hiányosságai, a 
megközelítés nehézségei és a belső és déli területek elszigeteltsége. 
 
Megyén belüli kapcsolatokat a főutak szolgálják ki. Győr központú az M1, M19 gyorsforgalmi és az 1., 
14., 81., 82., 83, és 85.sz. főutak. A Győr központúságot a 84 és a 86. sz. főút oldja.  
 
Győr belvárosában és az országhatár közelében 2x2 sávos, egyébként 2x1 sávos elsőrendű 1. sz. főút az M1 
autópályával párhuzamosan a lassú forgalmú út szerepét látja el. Az út legleterheltebb része az M19 és a 
85.sz. főút közötti szakasz 12000-20000E/nap forgalommal, valamint a mosonmagyaróvári települési 
szakasz ~10000E/nap forgalommal. Távlatban problémát jelenthet a főút Győr térségében való átvezetése, 
ezért szükséges lenne a gönyűi kikötő fejlesztésének függvényében a kikötői elkerülés, illetve Győr 
belvárosának, valamint Abda - Öttevény elkerülésének kilátásba helyezése. A Gönyű - kikötő - Gyárváros 
valamint Győr - Belváros - Abda útszakaszok kapacitás-kimerülésére kell számítani, ezért ott 
nyomvonalbővítés szükséges. 
A nyomvonalon javasolt fejlesztések: 
− a Győr-gönyűi kikötő fejlesztésével párhuzamosan szükség lesz a gönyűi kikötői elkerülő szakaszra; a 

belterület elkerülése környezetvédelmi szempontból problematikus, további vizsgálata szükséges; 
− Győr keleti és nyugati szélén a bevezető szakaszokon 2x2 sávos bővítési igénnyel lehet számolni; 
− a nagy hosszban érintett Abda-Öttevény elkerülése nagytávlatban kívánatos; 
− a mosonmagyaróvári átkelési szakasz tehermentesítése (főleg az átmenő teherforgalomtól) érdekében 

a város rendezési tervében szerepel az ún. belső tehermentesítő út nyomvonala, melynek tervezési 
előkészítő munkálatai elindultak; 

− Győrnél a rendezési tervvel összhangban szerepel az északi elkerülő út, az M1-M85 csomópontjába 
kötve. 
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A 14. sz. főút Győr és Vámosszabadi határátkelőhely felé biztosít kapcsolatot. Győr belvárosában található 
2x2 sávos szakaszán mérhető a legnagyobb forgalom ezen a másodrendű főúton: ~20000E/nap. Egyéb 
részein a kapacitás felét sem használja ki. A nyomvonalon problémát jelent a határforgalom és a hétvégi 
kamionstop miatt az út szélén parkoló kamionok által keltett zavaró hatás, valamint a határátkelőnél 
várakozó személygépkocsik elhelyezésének hiánya. Előbbi mielőbbi megoldása szükséges, ez egy kb. 150-
200 férőhelyes kamionterminál létesítésével lehetséges. 
 
A 15. sz. 2x1 sávos elsőrendű főút Mosonmagyaróvár és az országhatár között az M15 gyorsforgalmú úttal 
párhuzamosan biztosítja a lassú forgalmat. Jelentős forgalom a Mosonmagyaróvár településen belül 
jelentkezik 8000E/ó. Fejlesztése nem várható. 
 
19. sz. főút korábbi szakaszán valósult meg az M19 gyorsforgalmi út. Az M1 és Pér közötti szakasza 
nagytávban tervezett. Az OTrT-ben szereplő, korábbi Pér és M1 közötti szakasz az M81 gyorsforgalmi út 
nyomvonalát vette át. A péri elkerülő út áthelyezése miatt célszerű az új 19. sz. főút nyomvonalának 
áthelyezése is. A 81. sz. főútról a péri elkerülőúthoz közelebb eső elválási pont javasolt a repülőtér jobb 
megközelíthetősége okán.   
  
A 81. sz. főút Győr és Székesfehérvár közötti forgalmat teszi lehetővé. A főút a távlati tervekben is 2x1 
sávos, II. rendű főút szerepét tölti be. A péri és a mezőörsi elkerülő szakasz szükségessé vált.  
 
A 82. sz. főút É-D-i kapcsolatot biztosít Győr és a 8. sz. főút között. Az út jelentős idegenforgalmi igényeket 
elégít ki. A jövőben szintén 2x1 sávos, II. rendű főútként fog üzemelni. A nyári turistaforgalom nagysága 
miatt Nyúl-Écs, valamint Ravazd belterületének tehermentesítése válik szükségessé. Távlatban a Győr-
Pannonhalma szakasz kapacitás-kimerülésére kell számítani, ezért az út négynyomúsítását előtérbe kell 
helyezni. Győr tehermentesítésére nyugati elkerülő út javasolt. 
 
A 83. sz. főút jelenleg és a jövőben is vegyes gazdasági jellegű 2x1 sávos, II. rendű főútként üzemel. Hosszú 
távon kapacitásgondokkal nem kell számolni, de a pápai repülőtér jelentőségének megnövekedése miatt 
Gyarmat, Győrszemere és Tét elkerülésének megvalósítása az átmenő forgalom miatt szükséges lehet. 
 
A 821. sz. főút a 82. és 83. sz. főutak közötti szakaszának kiépülésével az említett két főút győri közös 
bevezető szakaszát fogja képezni. 
 
A 84. sz. főút a Balaton észak-nyugati részét köti össze Sopronnal, illetve Nyugat-Európával. 2x1 sávos 
kialakítású másodrendű főút. A 85. sz. főúttól Sopronig a legjelentősebb a forgalom rajta (15-20ezer 
e/nap) a megyét érintő egyéb szakaszain 3-7ezer E/nap. Az út soproni elkerülő szakaszára már korábban 
készült tanulmányterv. A 84. sz. főút távlatban megmarad jelenlegi nyomvonalán, a párhuzamos új főút 
megvalósulásával forgalomterhelése lényegesen csökkenni fog. 
 
85. sz. főút a megye másik legjelentősebb főútja, amely a térség városait fűzi fel, K-Ny-i kapcsolatot 
biztosítva az M1 autópálya és a 84. sz. főúton keresztül a nyugati országhatár között. A Győr és Sopron, 
valamint a Sopron-Budapest irányú forgalmak nagysága miatt az út balesetveszélyes és az átszelt 
települések életét nagymértékben zavarja. Emiatt nagytávon gyorsforgalmi kapcsolat kialakítása 
szükséges Győr és Sopron között. Ennek megvalósulásáig azonban meg kell oldani a Kapuvár-Nagycenk 
szakasz nyomvonal-korrekcióját, valamint Enese elkerülését. A Győr-Csorna közötti szakasz kapacitás-
kimerülése a közeljövőben bekövetkezik, ezért az M85 kiépítését mihamarabb meg kell oldani. Az M85 
megvalósulásával a 85. sz. főút átkelési szakaszain a környezeti terhelés jelentősen lecsökkenhet, ezáltal a 
településen a régi főutca jellege fog érvényesülni. 
 
Magyarországon kevés út rendelkezik olyan komoly múlttal, mint a 86. számú Rédics- Szombathely-
Mosonmagyaróvári főút. A Magyarország nyugati részén húzódó észak-dél irányú főút nyomvonala már 
évezredekkel ezelőtt a földrész hadászati és kereskedelmi szempontból fontos útvonala volt, mely a 
történelem folyamán szinte mindvégig megőrizte jelentőségét.  (Borostyánút) Az osztrák autópálya (Bécs-
Graz) megépülésével a 86. sz. főút forgalma megnőtt, mivel a Pozsony-Sopron-Kőszeg-Szombathely 
irányú forgalom is ezen a nyomvonalon bonyolódik. Ezek az érvek játszanak szerepet amellett, hogy a 86. 
sz. út gyorsforgalmivá fejlesztését irányozzák elő. Ennek megvalósulása egyelőre csak 2x1 sávon 
elképzelhető, de ezen a nemzetközi igények változtathatnak.  
 
A 861. sz. főút továbbra is a 84. sz. főút kópházi határátkelő kapcsolatát biztosítja, valamint a 
Szombathely és Sopron közötti új főút megépülésével szerepe várhatóan jelentősebbé válik. 
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A (Ausztria) - Fertőd - Fertőszentmiklós -térsége (M85) új főút az osztrák oldalon a határig futó főút 
logikus folytatása a 85. sz. főút és a leendő M85 felé. Az 1. sz. és a 84. sz. főutak között az egyetlen főúti 
határátlépést jelentené. 
 
Vép térsége (M86) - Nemeskér - Pereszteg (M85) új főútszakasz korábban az M9 gyorsforgalmi út 
Szombathely - Sopron közötti szakasza volt, amely a szaktárca szakmai vizsgálatokra és az osztrák féllel 
történt egyeztetésekre épülő állásfoglalása alapján már csak kiemelt jelentőségű, új nyomvonalú főútként 
szerepel. (A szakkifejezéseket tekintve egy alacsony szolgáltatási színvonalú autóút és egy magas 
szolgáltatási színvonalú főút között minimális a különbség, ennél sokkal meghatározóbb utaknak szánt 
szerep, amely jelentősen meghatározza a kiépítési paramétereket.) A gyorsforgalmi kapcsolatot 
Szombathely és Bécs között a M87 Szombathely - Bécs útvonal képviselik. Az osztrák fél bevonásával 
tanulmány készítése szükséges a Szombathely és Bécs közötti útkapcsolatok tisztázására.  
 
A Rábacsanak térsége (86.sz. főút) - Pápa (83.sz. főút) főút Csorna és Pápa jelenleginél magasabb szintű 
összeköttetése. 
 
A Győr (M19) - Gönyű (1. sz. főút) főút a megyeszékhelyet és a fejlesztés alatt álló országos jelentőségű 
gönyűi kikötőt köti össze, ezzel is erősítve Győr logisztikai szerepét. 
 
Győr - Moson - Sopron megyét csak nagyon kismértékben (10 km) érinti a Sárvár (84. sz. főút) - 
Celldömölk térsége - Pápa - Kisbér - Környe - Tatabánya - Tát (105. sz. főút) főút, de az Észak - Dunántúli 
közúthálózat fontos eleme, mert oldja az észak - déli főúttendenciákat. 
 
 
Főutak tervezett településelkerülő szakaszai 

A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét 
fogják képezni. 

― 1. sz. főút: Győr  
― 81. sz. főút: Mezőörs, Pér  
― 82. sz. főút: Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl, Győr 
― 83. sz. főút: Gyarmat, Tét, Győrszemere  

 
Az 1. sz. főút legforgalmasabb Győr - Moson - Sopron megyei része Győr átkelési szakasza. Az északi 
elkerülő út két új Mosoni - Duna híd kiépítését is igényeli. 
 
A 81. sz. főúton Mezőörs elkerülésére a korábbi megye területrendezési terv dél-nyugati elkerülést 
rögzített, ezt a településrendezési terv megváltoztatta a település észak-keleti oldala melletti nyomvonalra. 
 
Pér 81. sz. főúti elkerülése a korábbi tervekben szereplő nagyvonalú, a repülőteret is elkerülő nyomvonala 
helyett a településrendezési terv javaslatával megegyezően, a település és a repülőtér közötti nyomvonalon 
javasolható, a repülőtér már meglévő kiszolgáló egységeinek megközelíthetősége és a repülőtér 
elkerülésének indokolatlansága miatt. 
 
Veszprémvarsány, Nyúl, Győr 82. sz. főúti, illetve Gyarmat, Tét és Győrszemere 83. sz. főúti elkerülő 
szakaszai a településrendezési tervekben szereplő nyomvonalakon javasoltak. 
Az OTrT-ben nem szerepel, ezért főúti elkerülőként a megyei területrendezési tervben nem jeleníthető 
meg, de indokolt lenne Gönyű, Abda és Öttevény 1. sz. főúti elkerülő szakaszinak megvalósítása is. 
 
 
Mellékutak 
 
A mellékutak - összekötő és bekötő utak - elsődleges feladata az egyes települések 
bekapcsolása az országos úthálózati rendszerbe. 
Győr-Moson-Sopron megyében a települések kedvezőbb feltárása, illetve zsákhelyzetének 
megszüntetése érdekében a meglévő mellékúthálózat az alábbiak szerinti kiegészítésre szorul. 
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Tervezett mellékutak 
 

― Ágfalva - (Ausztria) 
― Ágfalva - 84. sz. főút 
― Fertőrákos - (Ausztria) 
― Sopron (Brennbergbánya) - (Ausztria) 
― Harka - (Ausztria) 
― Nagycenk - (Ausztria) 
― Sopronkövesd - (Ausztria) 
― Und - (Ausztria) 
― Zsira - (Ausztria) 
― Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs - Ebergőc   
― Zsira - Répcevis 
― Újkér - Pusztacsalád 
― Himod - Iván (8612. j. mellékút) 
― 8621.j. mellékút - Vitnyéd (Csermajor) - 8619. j. mellékút 
― Babót - 85. sz. főút  
― Csér - Nemesládony 
― Csáfordjánosfa - 86. sz. főút 
― Dénesfa - Csánig 
― Beled - 86. sz. főút 
― Vásárosfalu - 8611. j. mellékút 
― Szil (8604. j. mellékút) - Páli (8426. j. mellékút) 
― Szil - 8408. j. mellékút 
― Rábasebes - Kemenesszentpéter 
― Malomsok - Sobor - Árpás - Bodonhely - Rábacsécsény 
― Dör - Kóny 
― Kóny - Rábacsécsény 
― Bádogszovát - Rábacsécsény - Rábapatona 
― Rábacsécsény - Mérges 
― Ikrény - Rábapatona - Mérges 
― Koroncó - Győrszemere 
― Csikvánd - Mórichida 
― Mórichida - 8417. j. mellékút 
― Gyarmat - Szerecseny 
― Szerecseny (Ilonkapuszta) - Tét (83.sz. főút) 
― Gyömöre - 8307. j. mellékút 
― Felpéc - Tenyő - Pannonhalma 
― Kajárpéc - Nagydém 
― Sokorópátka - Lovászpatona 
― Bakonygyirót - Veszprémvarsány 
― Bakonyszentlászló - Pápateszér 
― Fenyőfő - Pápateszér 
― Fenyőfő - Bakonyszűcs 
― Bakonyszentlászló - Bakonyszentkirály (82. sz. főút) 
― Sikátor - Réde 
― Sikátor - Lázi 
― Győrasszonyfa - Lázi 
― Győrasszonyfa - 82. sz. főút 
― Tápszentmiklós - Bársonyos 
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― Pannonhalma - Győrság 
― Pázmándfalu - Mezőörs (Mindszentpuszta) 
― Bársonyos - Mezőörs (81.sz. főút) 
― Mezőörs - Rétalap 
― Mezőörs - Bábolna (Ölböpuszta) 
― Nyúl - Töltéstava 
― Vének - Győr (Győrszentiván) 
― Győrladamér - Vámosszabadi 
― Győrladamér - Kunsziget 
― Győrújfalu (14.sz. főút) - Dunaszeg (bekötéssel Győrújfalu Győrzámoly, Győrladamér, 

Dunaszeg felé) 
― Öttevény (1. sz. főút) - Abda (1. sz. főút) 
― Dunaszentpál - 1401. j. mellékút 
― Mecsér - Dunaszentpál 
― Mecsér - Hédervár 
― Ásványráró - Lipót - Dunaremete (országhatár) 
― Darnózseli - Dunaremete - (Szlovákia) 
― Kimle - Máriakálnok 
― Kisbodak - Dunaremete 
― Dunasziget - Püski 
― Halászi - Feketeerdő 
― Dunakiliti - (Szlovákia) 
― Rajka - (Ausztria) 
― Bezenye - M15 
― Levél - 8505. j. mellékút 
― Várbalog - Várbalog (Albert Kázmér-puszta) 
― Jánossomorja elkerülő 
― Újrónafő - Jánossomorja 
― Lébény - Károlyháza 
― Bősárkány - Cakóháza 
― Barbacs - Fehértó 
― Csorna - Acsalag 
― Sarród - 8531. j. mellékút 
― Sarród (Nyárliget) - 8521. j. mellékút 
― Sarród (Fertőújlak) - (Ausztria) 

 
Győr - Moson - Sopron megyében a Fertőszentmiklós - Röjtökmuzsaj - Lövő - Vöcsej - Sopronhorpács - 
Zsira - Répcevis - Kőszeg, a Győr - Győrújfalu - Győrzámoly - Győrladamér - Dunaszeg - Ásványráró - 
Hédervár - Lipót - Dunaremete - Püski - Halászi - Mosonmagyaróvár, és a Rábacsanak - Egyed - Árpás - 
Mórichida - Tét - Felpéc - Tényő -Pannonhalma  útvonalak jelentősebb településeket felfűző, sokszor a 
megyén is túlnyúló térségi jelentőségű láncolatok.  Utóbbi két út fejlesztése a szigetközi út négy 
településének elkerülésével javasolt. A kelet - nyugati irányú déli útnál pedig a Felpéc és Pannonhalmi 
Bakonyon átkelő szakasz megvalósítása szükséges. 
 
A megyében viszonylag kevés zsák település található (Ágfalva, Csér, Dunaszentpál, Ebergőc, Kajárpéc, 
Kisbodak, Mérges, Nemeskér, Rábapatona, Rábasebes, Sobor, Újrónafő, Vének). Helyzetük javítására a 
következő mellékutak kiépítése szükséges: 

 Ágfalva - (Ausztria) 
 Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs - Ebergőc 
 Csér - Nemesládony 
 Rábasebes - Kemenesszentpéter 
 Malomsok - Sobor - Árpás - Bodonhely - Rábacsécsény 
 Kajárpéc - Nagydém 
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 Vének - Győr (Győrszentiván) 
 Mecsér - Dunaszentpál 
 Kisbodak - Dunaremete 
 Újrónafő - Jánossomorja 
 Ikrény - Rábapatona - Mérges 

 
 

8. sz. ábra: Zsáktelepülések 
 

 
Forrás: VÁTI Nonprofit Kft. 

 
 
6. 3. 2. Vasúti közlekedés 
 
Az országos vasúti törzshálózat elemei 
 
A nagysebességű, valamint a nemzetközi és országos vasúti törzshálózat olyan magyarországi 
vasútvonalak hálózata, amelyek a vasúti főhálózat részei, melyeket az OVSZ előírásai szerint 
legalább 120-160 km/ó (nagysebességű esetén 250 km/h) fejlesztési sebességnek megfelelően 
kell megtervezni.  
 
Tervezett nagysebességű vasútvonal 
 

―  (Ausztria és Szlovákia) - Hegyeshalom és Rajka - Budapest [Ferihegy] - Röszke és 
Kübekháza - (Szerbia és Románia) (IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai 
szakasza) 
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Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonal 
 

― Budapest - Hegyeshalom - (Ausztria) 
― Hegyeshalom - Rajka - (Szlovákia) 
― Győr - Sopron - (Ausztria)  
― Győr - Celldömölk 
― Szombathely - Sopron - Ágfalva - (Ausztria) 

 
Egyéb országos törzshálózati vasútvonal 
 

― Fertőszentmiklós - (Ausztria) 
― Győrszabadhegy - Veszprém 
― Hegyeshalom - Porpác 

 
Az Országos Területrendezési Terv módosításakor a magyar vasúthálózat a 2005. évi CLXXXIII. a vasút 
közlekedésről szóló törvény szerint átkategorizálásra került, az európai TEN-T hálózat Csatlakozási 
Szerződésben rögzített magyarországi elemeinek megfelelően. A kategóriarendszer változása Győr - 
Moson - Sopron megyét illetően: a Rajka - Hegyeshalom - Porpác vasútvonal az országos vasúthálózat 
része maradt, de csak a hazai szereppel bíró, „egyéb országos törzshálózati vasútvonalak” között. A 
Fertőszentmiklós - (Ausztria) vasútvonal a korábbi országos hálózatban nem szerepelt, az OTrT 
módosítását követően azonban az „egyéb országos törzshálózati vasútvonalak” részévé vált. 
 
Az országos vasúti törzshálózat távlati fejlesztések egyik legjelentősebb, Győr - Moson - Sopron megyét is 
érintő tervezett beruházása a Berlin-Prága/Bécs-Budapest nagysebességű vasútvonal kiépítése, amely a 
IV. sz. „Helsinki közlekedési folyosó” hazai szakasza. A nagysebességű vasút sávjára 2001-ben 1: 100 000 
léptékű tanulmányterv készült, ami Győr - Moson - Sopron megyében a következő konfliktushelyeket 
tartalmazza:  

 a Győrszabadhegy - Veszprémvarsány vasútvonalhoz csatlakozó győri leágazási pontja,  
 a 83.sz. főút különszintű keresztezése, 
 a mosonszentmiklósi M1 autópálya-csomópont melletti elvezetés, 
 a hegyeshalmi és rajkai irány szétválási pontja, 
 a bezenyei M15 autóút-csomópont melletti elvezetés, 
 a rajkai M15 autóút-csomópont melletti elvezetés, és  
 a rajkai határátmenet. 

Ezekre a konfliktushelyekre további, 1: 10 000 léptékű vizsgálatok elkészítésére lenne szükség, a rajkai 
határátmenet kérdésében pedig a szlovák féllel közös a szlovákiai elvezetési lehetőségeket is feltáró 
tanulmányra lenne szükség (Szlovákiában nincs elfogadott nagysebességű vasúti nyomvonal, annak 
ellenére, hogy a határig mind a cseh, mind a magyar javaslatok megfogalmazásra kerültek). 
Rajkánál az M15 és a hagyományos vasút közötti autóút-csomóponttal és határátlépési ponttal terhelt, 
Bezenyénél pedig a beépítésre szánt terület (kaszinóváros) és az M15 csomópontja közötti szűk elvezetési 
lehetőség kiváltása indokolt, megvizsgálva a nagysebességű vasút nyomvonalának az M15 nyugati oldalán 
való vezetésének lehetőségét. 
 
A megye legjelentősebb meglévő vasútvonala az E50 (Párizs)-országhatár-Hegyeshalom-Budapest-Miskolc-
Nyíregyháza-Záhony-országhatár-(Moszkva), megyei szakasza része a IV. sz. Helsinki közlekedési 
folyosónak. A megye északi részén ÉNy-K-i irányban áthaladó vasútvonal felújítása külföldi tőke 
bevonásával a közelmúltban fejeződött be. A vonal Budapest és Hegyeshalom között átépült, így megfelel 
a nemzetközi AGC egyezménynek. A kétvágányú, villamosított vasútvonal Győr - Moson - Sopron megyei 
szakasza — Győr város belterületi szakaszát kivéve — megfelel a nemzetközi elvárásoknak; a vonalon 160 
km/ó sebesség biztosított. A nyomvonalon a megyében további korrekció nem tervezett. (A 2014-2020 
közötti időszakban megyén kívül a Biatorbágy - Tatabánya - Tata szakasz rekonstrukciója várható, 
melynek során 140-160km/h menetsebességnek megfelelő átépítésére kerül sor). 
 
A Rajka - Hegyeshalom - Porpác vonalon jelentős a teherforgalom. A vonal megyei szakaszának 
problematikus pontja a Csorna vasútállomás melletti szintbeni útátjáró. A vonalon második vágány 
építése tervezett, és villamosítását is meg kell oldani.  
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A Győr - Celldömölk közötti egyvágányú vonalnak csak rövid, 36 km-es szakasza fekszik a megye 
területén. Villamosítása és pályafelújítása 5 éven belül tervezett, de a vonalon a második vágány építését is 
meg kell oldani. 
 
A Győr - Sopron vasútvonalon a személy- és áruszállítás is jelentős. A vonalnak a Győr - Celldömölk 
vonallal közös csornai útátjáró a leginkább problematikus pontja. A vasútvonalon a Sopron-Ágfalva 
szakaszon nyomvonalkorrekció javasolt. A vonalon második vágány építése tervezett, és villamosítását is 
meg kell oldani. 
 
A Sopron-Szombathely vonal 60 km/ó sebességre alkalmas, korszerűsített, villamosított vonal. Személy- és 
teherforgalma egyaránt csekély, a GYSEV-hez tartozó vonal értékén alul hasznosított. Sopronban jelentős 
átrakó található. 
 
A Győrszabadhegy-Veszprém vasútvonal csak Bakonypeterdig halad a megye területén. A nyomvonal 
problematikus szakasza Veszprém megyében fekszik.  
 
Hegyeshalom- Porpác vasútvonal villamosítása javasolt. 
 
Vasúti mellékvonalak 
 

― Pápa - Csorna 
― Környe - Pápa 
― Kópháza - (Ausztria) 
― Győr - Győrszentiván - Gönyű 
― Nyúl - Győr (tervezett) 
― Győr - Kisbér (tervezett) 

 
A Pápa - Csorna, valamint a Környe - Pápa vonalak személy-, és teherforgalma elenyésző, állapotuk 
leromlott, üzemük gazdaságtalan. 2007. március 4-től mindkét vasútvonalon a személyszállítás szünetel, 
de a pálya fizikailag megtartásra javasolt. 
 
A jelenleg forgalmat bonyolító további két mellékvonal fejlesztése nem tervezett.  
  
 
Keskeny nyomtávú vasútvonal 
 

 Fertőboz - Nagycenk 
 
A kisvasút turisztikai jelentőséggel bír, és ezzel a funkcióval fenn is tartandó. 
 
 
6. 3. 3. Hidak és kompátkelőhelyek 
 
Hidak 
 
Gyorsforgalmi úton, főúton lévő nagy híd 

Dunán 
 Vámosszabadi (14. sz. főút) 

 
Gyorsforgalmi úton, főúton lévő híd 

Mosoni-Dunán 
 Győr (14. sz. főút) 
Rábán 
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 Győr (1. sz. főút) 
 Győr (M1) 
Rábcán 
 Bősárkány (86. sz. főút) 
 Abda (1. sz. főút) 
 Abda (M1) 
Répcén 
 Vitnyéd (85. sz. főút) 
Lajtán 
 Hegyeshalom (M15) 
 Mosonmagyaróvár (15. sz. főút) 

 
Gyorsforgalmi úton, főúton tervezett híd 

Mosoni-Dunán 
 Győr (1. sz. főút elkerülőjének keleti részén) 
 Győr (1. sz. főút elkerülőjének nyugati részén) 
Rábán 
 Győr (82. sz. főút) 
Rábcán 
 Bősárkány (M86) 
 Győr (1. sz. főút elkerülőjének nyugati részén) 
Répcén 
 Vitnyéd (M85) 

 
Vasúti törzshálózaton lévő híd 

Rábán 
 Győr (Budapest - Hegyeshalom - (Ausztria) és a Győr - Sopron - (Ausztria) 

vasútvonalak közös szakaszán) 
Rábcán 
― Bősárkány (Hegyeshalom- Porpác vasútvonalon) 
― Abda (Budapest - Hegyeshalom - (Ausztria) vasútvonalon) 
Répcén 
 Vitnyéd (Győr - Sopron - (Ausztria) vasútvonalon) 

 
Vasúti törzshálózaton tervezett híd 

Rábán 
 Győr (nagysebességű vasútvonalon) 
Rábcán 
 Abda (nagysebességű vasútvonalon) 
Lajtán 
 Hegyeshalom (nagysebességű vasútvonalon) 

 
Mellékúton lévő híd 

Mosoni-Dunán 
 Mecsér (1402. j. mellékút) 
 Kimle (1403. j. mellékút) 
 Mosonmagyaróvár (1406. j. mellékút) 
 Halászi (1401. j. mellékút) 
 Feketeerdő (1408. j. mellékút) 
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 Rajka (1408. j. mellékút) 
Rábán 
 Rábacsécsény (8417. j. mellékút) 
 Bodonhely (8511. j. mellékút) 
 Árpás (8419. j. mellékút) 
 Vág (8426. j. mellékút) 
 Rábakecöl (8611. j. mellékút) 
Rábcán 
 Tárnokréti (8528. j. mellékút) 
 Győrsövényháza (8417. j. mellékút) 
Répcén 
 Cirák (8612. j. mellékút) 
 Gyóró (8603. j. mellékút) 
 Himod (8608. j. mellékút) 
 Hövej (8613. j. mellékút) 
 Kapuvár (8529. j. mellékút) 
Lajtán 
 Hegyeshalom (1501. j. mellékút) 
 Mosonmagyaróvár (1401. j. mellékút) 
Marcalon 
 Mórichida (8419. j. mellékút) 
 Rábaszentmiklós (8421. j. mellékút) 
 Tét (8417. j. mellékút) 
 

Mellékúton tervezett híd 
Mosoni-Dunán 
 Kunsziget - Győrzámoly mellékút 
 Dunaszentpál - Mecsér mellékút 
 Halászi elkerülő 
 Vének - Győr (Győrszentiván) mellékút 
Rábán 
 Rábapatona - Koroncó mellékút 
 Sobor - Malomsok mellékút 
 Rábasebes - Kemenesszentpéter mellékút 
Marcalon 
 Rábapatona - Koroncó mellékút 

 
Az Országos Területrendezési Terv módosítása miatt a gyorsforgalmi- és főúthálózaton tervezett nagy 
hidak közül a Vámosszabadi M81 hídja a törvény mellékletéből kikerült. 
 
Kompátkelőhelyek 
 

 Dunakiliti 
 Dunaremete 
 Gönyű 

 
Szlovákia és Magyarország között 1991 óta nincs vízi összeköttetés a Duna csallóközi szakaszánál. Azóta a 
part menti települések lakóinak olykor hetven kilométert is kell szárazföldön kerülni. Emiatt, illetve az 
egyre nagyobb turistaforgalom következtében is mindkét oldalon indokolt lenne a helyzet javítása. Ennek 
érdekében három kompátkelőhely létesítése került szóba. Az elképzelés szerint Gabcikovo és Dunaremete 
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között, a bősi vízerőműhöz közel, a Duna régi medrében működne a komp a két part között. A másik 
elképzelés - Dobrohost és Dunakiliti között - még könnyebben megvalósítható lenne, mivel ott már kész az 
infrastruktúra és kisebb a távolság is a két település között. Harmadik elképzelés pedig a Gönyű és 
Klizska Nema közötti komp megvalósítása. 
 
6. 3. 4. Vízi közlekedés 
 
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak Győr-Moson-Sopron megyét érintő szakaszai: 
 
 

A vízi út neve  A szakasz (fkm-fkm)  A vízi út osztálya 
 Duna (nemzetközi vízi út)  1812-1641  VI/B 
 Mosoni-Duna (az EU tagállamainak 
lobogója alatt közlekedő hajók 
engedély-mentesen használhatják) 

 14-2  III 

 Mosoni-Duna (az EU tagállamainak 
lobogója alatt közlekedő hajók 
engedély-mentesen használhatják) 

 2-0  VI/B 

 Fertő tó    II 
 
A világ jelentősebb belvízi vízi útjaira az ENSZ EGB az un. AGN Egyezményben határozta meg a vízi-út 
fejlesztéseket harmonizáló paraméter-rendszert, amelyet Magyarország is elfogadott (151/2000. 
Kormányrendelet). A magyarországi vízi-utak osztályba sorolását a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 
melléklete tartalmazza, amely szerint a Duna 1811-1641 fkm (Szap-Budapest) közötti (így a Győr - Moson 
- Sopron megyei) szakaszára a VI/B vízi-útnak megfelelő paraméterek az irányadóak. A VI/B vízi-útnak 
140m hosszú, 15m széles, 4000-4500t hordképességű, 2,5 m merülésű magányos géphajó és 185m hosszú, 
22,8m széles, 6400-12000t hordképességű, 2,5m merülésű tolt kötelék közlekedésére az év 240 napján vagy 
a hajózási szezon 60%-án alkalmasnak kell lenni. Ezen a víziút-osztályon a híd alatti magasságnak a 7,00-
9,50m értéket el kell érnie. E vízi utakon felsővezetésű komp nem létesíthető. A KÖZOP nagy projektjei 
között szerepel a Duna hajózási feltételeinek javítása 2007-2013 időszakban.  
 
A Mosoni-Duna 0-2 fkm szakaszára szintén a fenti vízi út osztály érvényes, a 2-14 fkm szakaszára a III. 
vízi út osztály vonatkozik, amely 70m hosszú, 8,2m széles, 650-1000t hordképességű, 2 m merülésű 
magányos géphajó közlekedését teszik lehetővé a fent megjelölt időszakban.  
 
A Fertő - tó II. osztályú vízi útja 57m hosszú, 7,5m széles, 500t hordképességű, 1,6 m merülésű magányos 
géphajó közlekedésére van előírva. 
 
 
Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő 

Dunán: 
― Győr-Gönyű 
 

Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatakor az országos kikötőhálózat Győr - Moson - Sopron 
megyét érintő eleme nem változott.  
A Győr-gönyűi kikötőnél az utóbbi években nagyrészt hazai központi forrásból elkészült a gönyűi kikötőt 
a Bécs-Budapest vasútvonallal összekötő, 12 kilométeres iparvágány, valamint a vízi és a vasúti áru 
átrakására lehetőséget adó, intermodális terminál belső vasútja is. Ugyancsak elkészült és átadták a 
Komárom és Győr között - az 1-es főút 1,1 kilométeres új szakaszán - az iparvágány felett átívelő 
felüljárót. A fejlesztés megteremti a kikötő vasúti és közúti kapcsolatát az országos hálózathoz, és egyben 
a páneurópai közlekedési folyosóhoz. 
 
Személyforgalmi kikötők 
 

― Dunakiliti 
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― Fertőrákos  
 
Dunakiliti és Dévény (Devin) között szlovák részről merült fel hajójárat igénye. Az elképzelés szerint 
menetrend szerinti hajójárat indulna, amely a Pozsony belvárosába tartó turizmus és a magyar oldalra 
költöző szlovák munkavállalók  hivatásforgalma kielégítésére kiválóan alkalmas. 
Az alacsony - mintegy hatvan centiméteres - merülési mélységű, 80-100 ember utaztatására alkalmas vízi 
járművel elképzelt hajójárat csatlakozhatna a Twincity által beindított Pozsony-Bécs hajójárat 
menetrendjéhez, így hamarabb elérhető lenne az osztrák főváros, mint vonattal.  
 
A Fertő-tavon a kialakult vízi közlekedési formák: sportvitorlázás, kirándulójáratok - Fertőrákos és az 
osztrák kikötők között - fennmaradása várható. Magyar oldalon ezek a fertőrákosi kikötő kiépítését 
érintik, ami az utasforgalmi és turisztikai szolgáltatások színvonalának az emelését jelenti. 
 
A Rába mentén a turizmus fellendülését szolgálná, ha az árvízvédelmi töltésen kiépülő kerékpárút mellett 
a vízi túrázók számára is pihenőhelyek és evezőshajó-kikötők épülnének. Az erre leginkább alkalmas 
területek Rábasebes, Árpás, Rábacsécsény és Gyirmót térségében találhatóak. 
 
 
6. 3. 5. Légi közlekedés 
 
Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek 
 
A rendszeres utas, poggyász, áru és posta továbbítását végző, légi forgalom céljaira létesített 
nyilvános repülőtér, melynek légi közlekedési vonalhálózata földrészeket összekapcsoló 
szerepű.  
 

― Fertőszentmiklós 
― Pér (Győr) 

A Fertőszentmiklósi repülőtér határterülettel és határőrségi illetékességgel meg van nyitva a nemzetközi 
forgalom számára.  A repülőtér nyilvános, nem kereskedelmi, ideiglenes nemzetközi típusba sorolt. A 
leszállópálya hossza 1000 m, szélessége 200 m, burkolata beton. Létesítményei az utasforgalmi épület és 
hangárok. További szolgáltatásai a bel- és külföldi légitaxi előzetes egyeztetés alapján. 

A Pér (Győr) repülőtér nyilvános forgalommal működik, a kifutópályák 2700x400, illetve 700x800 
méteresek. Kategóriáját tekintve a IV. kategóriába tartozik, miszerint használata belföldi és regionális légi 
közlekedési tevékenységre alkalmas, de a légi taxi forgalom miatt külföldre induló, illetve onnan érkező 
gépeket is fogadhat. 
A repülőtér fejlesztési munkálatai 2000-ben kezdődtek el a Phare CBC programból nyert és az AUDI 
Motor Hungária Kft. által biztosított pénzügyi források felhasználásával. A szilárd burkolatú futópálya, 
az új forgalmi előtér és egyéb kapcsolódó létesítmények üzembe helyezése 2003-ban történt meg. A 
továbbfejlesztett repülőtér 2003 júniusában fogadta az első nemzetközi járatot. A repülőtér Győrből, 
valamint Székesfehérvárról is közvetlen autóbusz járattal elérhető. 
 
 
Egyéb repülőterek 
 
Nem nyilvános, egyéb célokat szolgáló repülőterek. 
 

― Fertőrákos 
― Pusztacsalád 

 
A Fertőrákoshoz tartozó Piuszpuszta majorságot egy évtizede vásárolták meg hobbirepülős osztrák 
vállalkozók azzal a céllal, hogy hangárt, majd a bérelt közeli sík terepen repülőteret hozzanak létre. 
Nemrég vehette kezdetét a Corvinus Airport nevű repülőtér légügyi hatósági engedélyeztetésének 
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procedúrája. Az osztrákok építési engedély birtokában hat évvel ezelőtt fogtak munkához. Masszív, füves 
leszállópályát hoztak létre, a hangárt két éve húzták fel. 
 
A pusztacsaládi repülőtér I. kategóriájú, ami kizárólag sport tevékenységre (ultralight sárkány, vitorlázó, 
motoros sportrepülő, hőlégballon és ejtőernyős tevékenység) használható. 
 
 
6. 3. 6. Kerékpáros közlekedés 
 
Országos kerékpárút törzshálózat 
  
Az országos kerékpárút törzshálózat az országos kerékpárút-hálózat gerinceként elsősorban a 
hazai, valamint a határon túli régiók turizmust segítő kapcsolatait biztosítja. 
 
Országos kerékpárút törzshálózat Győr-Moson-Sopron megyét érintő elemei 
 
1. Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű Euro Velo®): 

― 1.A: (Szlovákia és Ausztria) - Rajka - Bezenye - Mosonmagyaróvár - Halászi - 
Darnózseli - Hédervár - Ásványráró - Dunaszeg - Győrladamér - Győrzámoly - 
Győrújfalu - Győr - Vének - Gönyű - Komárom - Almásfüzitő - Dunaalmás - Neszmély 
- Süttő - Lábatlan - Nyergesújfalu - Tát - Esztergom - Pilismarót - Dömös - Visegrád - 
Dunabogdány - Tahitótfalu - Leányfalu - Szentendre - Budapest 

 
8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút: 

― 8.A: Győr - Pannonhalma - Csesznek - Zirc - Veszprém - Balatonalmádi - Balatonfüred 
- Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely - Hévíz - Zalabér - Zalaegerszeg - Zalalövő - 
Őriszentpéter 
 

9. Dunántúli határmenti kerékpárút: 
― 9. A: Kölked - Sátorhely - Majs - Lippó - Kislippó - Magyarbóly - Villány - 

Villánykövesd - Palkonya - Újpetre - Vokány - Nagytótfalu - Kisharsány - Siklós - 
Matty - Kisszentmárton - Vejti - Piskó - Zaláta - Drávasztára - Felsőszentmárton -
Szentborbás - Tótújfalu - Potony - Drávagárdony - Drávatamási - Barcs - Péterhida - 
Babócsa - Bolhó - Heresznye - Vízvár - Somogyudvarhely - Berzence - Gyékényes - 
Zákány - Őrtilos - Murakeresztúr - Molnári - Letenye - Bázakerettye - Tormafölde - 
Szécsisziget - Lenti - Rédics - Resznek - Nemesnép - Szentgyörgyvölgy - Velemér - 
Magyarszombatfa - Bajánsenye - Őriszentpéter - Szalafő - Apátistvánfalva - Magyarlak 
- Rábagyarmat - Rátót - Csákánydoroszló - Pinkamindszent - Szentpéterfa - Pornóapáti - 
Felsőcsatár - Narda - Bucsu - Bozsok - Velem - Kőszeg - Horvátzsidány - Csepreg - 
Szakony - Zsira - Sopronhorpács - Egyházasfalu - Lövő - Röjtökmuzsaj - Nagylózs - 
Fertőhomok - Fertőd - Sarród - Jánossomorja - Várbalog - Hegyeshalom - Bezenye 

― 9.I: Fertőhomok - Fertőrákos - (Ausztria) 
― 9.J: Sarród - (Ausztria) 

 
81. Balaton-Rába kerékpárút: 

― Veszprém - Nagyvázsony - Kapolcs - Tapolca - Sümeg - Somlóvásárhely - Pápa - Árpás 
- Győr 

 
Az Országos Területrendezési Terv módosításakor a 2003. évi hálózathoz képest az országos kerékpárút 
törzshálózat jelentősen megváltozott.  
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9. ábra: Az OTrT kerékpárút-hálózatának változása, 2003 - 2008 

 
 
Győr-Moson-Sopron megyét érintő legjelentősebb változás a Fertőd és Zsira közötti szakasz 
országhatárhoz közelebb vezetett nyomvonala, és az új Balaton-Rába kerékpárút kijelölése.  Az eredeti 
OTrT-ben korábban kijelölt többi országos kerékpárút nyomvonala csak pontosításra került.  
Az országos kerékpárút-hálózaton kijelölt határátlépési pontok a megyében Fertőrákoson, Sarródon és 
Rajkán találhatók. 
 
A kerékpárút hálózat - Magyarország egészéhez hasonlóan Győr-Moson-Sopron megyében is igen lassan 
épül ki, és jelenlegi szintje az európai normákhoz képest minimális. A Duna és a Fertő-tó mentén húzódó 
kerékpárút hálózaton kívül hiányoznak az összefüggő kerékpárút-hálózatok (a kijelölt hálózatból 
hosszabb megvalósult szakaszok találhatók Győr - Győrújfalu, Győrújfalu - Hédervár, Hédervár - 
Darnózseli között, valamint Fertő tó körül). 
 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervében meghatározottak szerint (az OTrT módosító 
javaslatában kialakított országos kerékpárút törzshálózatot alapul véve) nagytávlatra teljes kiépítettség 
mellett a terv léptékének megfelelő közelítő pontossággal az országos kerékpárút törzshálózat hossza 
mintegy 335km lesz. 
 
 
Térségi kerékpárút-hálózat 
  
Térségi kerékpárutak az országos kerékpárút törzshálózat elemeit kapcsolják össze, illetve 
térségi összeköttetést is biztosítanak. 
 
Térségi kerékpárút-hálózat Győr-Moson-Sopron megyei elemei 

 (Ausztria) - Sopron  - Sopron (Balf)  
 Fertőd - Agyagosszergény - Vitnyéd - Kapuvár - Osli - Acsalag - Bősárkány - 

Rábcakapi - Lébény - Öttevény - Abda - Győr 
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 Fertőd (Tőzeggyármajor) - Kapuvár - Hövej - Himod - Gyóró - Cirák - Dénesfa - (Vas 
megye) 

 Egyházasfalu - Répceszemere 
 Acsalag - Csorna - Dör - Árpás - Szany - Vág - (Veszprém megye) 
 Mórichida - Tét - Felpéc - Tenyő - Écs - Győrság - Pér - Bőny - Nagyszentjános - 

Gönyű 
 Mosonmagyaróvár - Újrónafő - Tárnokréti 
 (Ausztria) - Sopron (Brennbergbánya) - Sopron - Fertőrákos - (Ausztria) 
 Sopron - Ágfalva - (Ausztria) 
 Nagycenk - Sopron (Balf) 
 Sopron (Balf) - Kópháza - (Ausztria) 
 Kópháza - Harka - (Ausztria)  
 Fertőboz - Nagycenk  
 Hidegség - Nagycenk - (Ausztria) 
 Sopronkövesd - (Ausztria) 
 Und (Ausztria) 
 Zsira - (Ausztria) 
 Fertőszentmiklós - Röjtökmuzsaj 
 Fertőd - Csapod 
 Iván - Vitnyéd 
 Kapuvár - Kisfalud - Mihályi - Vadosfa - Beled - Rábakecöl - (Vas megye) 
 Himod - Kisfalud 
 Cirák - Beled 
 Kapuvár - Babót - Farád - Csorna - Barbacs - Lébény - Mecsér - Ásványráró 
 Győr - Koroncó - Rábapatona 
 (Veszprém megye) - Fenyőfő - (Veszprém megye) 
 Győr - Töltéstava - Győrság 
 Győr - Bőny - (Komárom - Esztergom megye) 
 Győr - Kisbajcs - Vámosszabadi - (Szlovákia) 
 Öttevény - Győrladamér 
 Győrsövényház - Börcs - Abda  
 Börcs - Ikrény  
 Rábcakapi - Fehértó 
 Rajka - Dunakiliti - Dunasziget - Püski - Lipót - Hédervár 
 Dunasziget - Halászi 
 Darnózseli - (Szlovákia) 
 Dunakiliti - (Szlovákia) 
 (Ausztria) - Hegyeshalom - Mosonmagyaróvár  
 Várbalog - Mosonszolnok - Újrónafő 
 Újrónafő - Jánossomorja - (Ausztria) 
 Kapuvár - Osli 
 Fertőd (Tőzeggyármajor) - (Ausztria) 

 
Győr-Moson-Sopron megyében az 1980-as évek közepéig kizárólag a települések belterületi szakaszain, 
balesetveszélyes helyek kiváltásaként épültek önálló kerékpárutak: elsősorban Győrben és 
Mosonmagyaróváron.  
 
A térségi kerékpárút hálózat javasolt elemei kétféle módon biztosíthatók. Egyfelől a kiépített 
kerékpárutak formájában, amelyek a legkedvezőbb és legbiztonságosabb közlekedési feltételeket nyújtják, 
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de létesítésüknek komoly anyagi feltételei és korlátai vannak. A kerékpárút-építésnél lényegesen kisebb 
ráfordítással lehetséges egy átmeneti megoldás biztosítása: megkeresve a kisforgalmú közutakat és már 
megvalósult kerékpárutakat, a legfontosabb biztonságos irányok kitáblázhatók. Az „ajánlott kerékpáros 
útvonalak” kitáblázása a Szigetközben és a Hanságban közel 10 éve megtörtént (250 km hosszban), a 
közelmúltban pedig átadták a Pannonhalma-Sokoró útvonal táblarendszerét is.  
További, kerékpározásra ajánlott útvonalak kitáblázása útbaigazító táblákkal és információs térképekkel 
történő kijelölése a következő útvonalakon javasolt: 

− Szigetköz (Hegyeshalom, Rajka és Vámosszabadi határátkelőhelyeit, a Duna-töltést és a térség 
településeit felfűző kerékpárút) - 90 km  

− Hanság (Fertőd-Pomogy és Jánossomorja- Mosontarcsa határátkelő helyek összekötése a Szigetközi 
kerékpárúttal) - 150 km  

− Sokoró-Pannonhalma (a megyeszékhelytől délre biztonságos útvonalak kijelölése, illeszkedik a 
Győr-Balaton kerékpáros útvonalba) - 70 km  

− Alpokalja (a Zsirai kerékpáros határátkelő és Bükfürdő összekötése a Fertő-menti kerékpárúttal, 
illeszkedik a Sopron-Balaton kerékpáros útvonalba) - 60 km  

 
Az átjárhatóság biztosítása érdekében Győr-Moson-Sopron megyében kerékpáros határátkelőhelyek 
működése is elengedhetetlen. Ebben a tekintetben: 
 
működő az osztrák határon  

– Fertőrákos  
– Fertőd  
– Jánossomorja  
– Zsira  

 
a kerékpáros hálózaton javasolt határátlépési pontok az osztrák határon  

– Várbalog  
– Kapuvár 
– Fertőd (Tőzeggyármajor) 
– Sarród (Fertőújlak) 
– Fertőrákos  
– Ágfalva  
– Sopron (Brennbergbánya)  
– Harka  
– Nagycenk  
– Sopronkövesd  
– Und 

 
a kerékpáros hálózaton javasolt határátlépési pontok a szlovák határon  

– Rajka  
– Dunakiliti (Duna, vízi) 
– Dunaremete (Duna, vízi)  
– Gönyű (Duna, vízi)  

 
A megye kerékpáros határátkelőhelyein (Fertőrákos/ Mörbisch és Jánossomorja/ Andau) 1999-ben 
400.000 fős forgalmat számláltak.  A hét állandó és négy ideiglenes közúti határátkelőhelyen - ahol e 
járműfajtát külön nem regisztrálják- legalább ennek duplája tételezhető fel. 
Tekintettel a fertődi, rajkai és hegyeshalmi közúti határátkelőhelyeken tapasztalható nagy kerékpáros 
forgalomra, becslések szerint 1,5 millió kerékpáros lépi át évente Győr-Moson-Sopron megyében az 
országhatárt, ezért több határközeli település kezdeményezte újabb gyalogos- kerékpáros határátkelőhely 
megnyitását.  
 
Konkrét tervezési előkészületekkel rendelkeznek a Hédervár és Mosonmagyaróvár, Börcs és Ikrény, Győr 
és Vámosszabadi, valamint Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom/Rajka közötti kerékpárút-hálózati elemek 
és a kerékpáros határátkelőhely Zsira községnél. 
 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervében meghatározottak szerint a térségi kerékpárút 
hálózat hossza mintegy 665 km lesz, így az országos és térségi elemek összesen 1000 km kerékpáros 
hálózatot alkothatnak. 
 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

62 
 

6. 3. 7. Logisztikai központok 
 
Térségi jelentőségű logisztikai központok  
 

 Győr 
 Sopron 
 Mosonmagyaróvár 

 
Az Országos Területrendezési Terv módosítása az országos jelentőségű logisztikai központokat a 
logisztikai folyamatok alulról szerveződése és a szerepkörrel együtt járó központi fejlesztési támogatások 
és törekvések hiánya miatt törölte. A területrendezési tervek tartalmi követelményeit is rögzítő 218/2009. 
(X. 6.) Korm. rendelet viszont felhatalmazást adott, hogy a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben térségi jelentőségű logisztikai központok kijelölésre kerülhessenek. 
 
Győr-Moson-Sopron megye kétség kívül legjelentősebb logisztikai szerepű települése Győr, melyet 
gazdasági, társadalmi szerepén túl az országos közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési elérhetősége is erősít. 
Az M1 autópálya, az 1. sz. főút, a Budapest - Hegyeshalom/Rajka és a Győr - Sopron - Ausztria 
vasútvonalak, a péri repülőtér, és a gönyűi kikötő az áruforgalom beszállítására, fogadására, ezeken túl a 
Győr központú sugaras főúthálózat és vasúthálózat a régión és megyén belüli térségi elosztásra alkalmas. 
A győri Logisztikai Szolgáltató Központ előkészítés alatt áll, területe már kijelölésre és beszerzésre került. 
A gönyűi kikötő fejlesztése során elkészült egy teljesen közművesített 25 hektáros terminál, a vasúti és 
közúti forgalmat bevezették a kikötőbe. Ennek érdekében az 1. számú főút 1,5 km-es szakaszát új 
nyomvonalra helyezték és elkészült egy közúti felüljáró is. Megépült egy ötvágányú vasúti átadó-átvevő 
állomás, melynek saját vasúti távközlését is kiépítették, valamint csatlakozott a MÁV számítógépes 
irányító rendszeréhez is. Ezen kívül elkészült egy 8,5 km hosszú összekötő vágány, melynek feladata az 
összeköttetés biztosítása a Győr-Gönyű kikötő és a Budapest-Hegyeshalom vonal között. 
 
Sopron logisztikai szerepét elsősorban a GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasútvonalak adják. A forgalom 
(napi 60-70 tehervonat) kezelésében kiemelt szerepet játszik soproni rendezőpályaudvar (amely igazi 
fordítókorong nyugat és kelet, valamint észak és dél között) és a logisztikai terminál. A hagyományos 
vasúti forgalom mellett a kombinált fuvarozás is meghatározó az itteni áruszállítási teljesítményben.  
 
Mosonmagyaróvár földrajzi elhelyezkedése, közlekedési adottságai (a vasútvonal, az M1-es autópálya és a 
86-os számú főút) hazai viszonylatban szinte egyedülállóak a különféle vállalkozások letelepedéséhez. Az 
előnyök érvényesítését már több mint egy évtizede megkísérelték egy helyi ipari park létesítésével, de csak 
2008-ban kezdték el építeni az ipari park feltáró útját, a csomópontot, a szükséges közműveket és 
áthelyezték a légvezetékeket is. 
 
 
6. 3. 8. Határátlépési pontok 
 
Gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátlépési pontok 

 
Szlovákia felé: 
― Rajka (M15) 
― Rajka (15. sz. főút) 
― Vámosszabadi (14. sz. főút) 
Ausztria felé: 
― Kópháza (861. sz. főút) 
― Sopron (84. sz. főút) 
― Sopron (M85) 
― Fertőd (új főút) 
― Hegyeshalom (M1) 
― Hegyeshalom (1. sz. főút) 
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Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pontok 
 

A tervezett nagysebességű vasútvonalon lévő határátlépési pontok 
― Hegyeshalom és Rajka 

 
Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pontok 
Szlovákia felé: 
― Rajka 
Ausztria felé: 
― Ágfalva 
― Sopron 
― Fertőd 
― Hegyeshalom 

 
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata következtében a gyorsforgalmi- és főúthálózaton 
tervezett országos jelentőségű határátkelők változásai értelemszerűen a gyorsforgalmi- és főúthálózat 
változását követik, így a Vámosszabadi M81 hídja a törvény mellékletéből kikerült. 
 
Térségi határátlépési pontok 
 

Közúton lévő térségi határátlépési pontok 
Szlovákia felé: 
― Gönyű 
― Dunaremete 
― Dunakiliti 
Ausztria felé: 
― Rajka 
― Várbalog (Albert Kázmér-puszta)  
― Jánossomorja 
― Sarród (Fertőújlak)  
― Fertőrákos  
― Ágfalva 
― Sopron (Brennbergbánya)  
― Harka  
― Nagycenk 
― Sopronkövesd  
― Und 
― Zsira 
 
Vasúti mellékvonalon lévő térségihatárátlépési pont 
 Kópháza 

 
Magyarország schengeni határokon belülre kerülése következtében Győr-Moson-Sopron megye 
határátkelői jelentőségüket vesztették, a határátlépési pontok pedig a két állam megegyezésén alapuló, 
határon átnyúló útépítéssé egyszerűsödtek. Az itt feltüntetett határátlépési pontok némelyike tervezett, 
ezek korábban létező útkapcsolatokon találhatók, melyek a határvonal elvágó hatásának megszűnésével 
visszaállítandók. 
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6. 4. Veszélyes hulladék ártalmatlanító és térségi hulladéklerakó helyek  
 
Veszélyes hulladék ártalmatlanító 
 
Veszélyes ipari hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítására és hasznosítására alkalmas 
építmények összessége. 
Győr-Moson-Sopron megye területén működő veszélyes hulladék ártalmatlanító: 

− Győr 
 
Térségi hulladéklerakó helyek 
 
Térségi jelentőségű hulladéklerakó hely a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék 
lerakására szolgáló hulladéklerakó és kiszolgáló építményeinek összessége.  
 
Győr-Moson-Sopron megye területén a regionális hulladékgazdálkodási programok szerint 
hosszú távon is üzemelő, meglévő, illetve tervezett regionális hulladéklerakó helyek: 

― Csér  
― Győr  
― Jánossomorja  

 
Veszélyes hulladék ártalmatlanító a megyében Győrben üzemel, a vállalkozás (GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ 
KFT.) veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával és hasznosításával 
(energiatermeléssel) foglalkozik. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapelvei között szerepel többek között, hogy a 
hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontok 
figyelembevételével gyűjtőkörzetek ésszerű hálózatának kialakítására kell törekedni. További előírás, hogy a 
nem megfelelően kialakított lerakók legkésőbb 2009-ig bezárásra, felszámolásra, illetve rekultiválásra 
kerüljenek. Cél, hogy 2009-ben már ne működhessen olyan lerakó, amely a környezetvédelmi 
követelményeket maradéktalanul nem elégíti ki. 
 
Fentiekkel harmonizálva a megye települései hosszú távú hulladékelhelyezési feladataikat térségi 
hulladékgazdálkodási programok megvalósításával kívánják megoldani, melyből 3 érinti a megye 
területét. Cél az integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a megfelelő hulladékok 
újrahasznosítása, a nem hasznosítható hulladékok számára pedig a környezetvédelmi követelményeket 
maradéktalanul kielégítő lerakók kialakítása. Ehhez a megyében új korszerű nagytérségi települési 
hulladékkezelő és lerakó létesítmények megvalósítására van szükség, vagyis az EU irányelveinek megfelelő 
hulladékkezelési rendszerek kiépítése indokolt. Mivel a települési önkormányzatok ehhez nem 
rendelkeznek elegendő saját forrással, hazai és nemzetközi pályázati források elnyerésével teremthető 
meg a lehetőség a települési szilárd háztartási hulladékok kezelésének EU konform megoldására.  

Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerek a Győr-Mosonmagyaróvár-
Sopron hulladék-gazdálkodási projektek alapján valósulnak meg, Győr, Jánossomorja és Csér települések 
területén kialakítandó korszerű nagytérségi hulladéklerakókkal, valamint települési hulladéklerakók 
rekultivációjával.   

A három térségben a projektek megvalósítása érdekében önkormányzati társulásokat hoztak létre, 
melyekhez) 9 település kivételével a megye összes önkormányzata csatlakozott (2009. novemberi állapot). 
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10. sz. ábra: Rekultiválandó települési hulladéklerakók 

 
Forrás: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 
11. sz. ábra: Nagytérségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulások 

 
Forrás: Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulások  
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Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt 

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2003-ban alakult, három megye 112 
településének részvételével. A Győr-Moson-Sopron megyéből csatlakozott 65 település zömében a győri, a 
pannonhalmi és a téti kistérségek területén található. A társulást alkotó települések közös célja, hogy egy 
korszerű hulladékgazdálkodási rendszer valósuljon meg, és megtörténjen a környezetvédelmi 
előírásoknak nem megfelelő szilárd hulladéklerakók rekultiválása, vagy felszámolása. Fentiek érdekében, 
az összesen 14,8 milliárd forint értékű beruházás megyei területrendezési tervre is ható részeként: 

- 2008-ban kezdődött, és 2009 év végére fejeződött be az új regionális hulladékkezelő és lerakó 
központ építése Győr-Sashegyen. A 72. 000 m2 területű lerakó kiváltja a meglévő Pápai úti 
hulladéklerakót, amelyet a vonatkozó törvényi szabályozás miatt nem lehet tovább üzemeltetni. Az 
új győri regionális hulladékkezelő az uniós szabványoknak mindenben megfelel. Üzembe 
helyezésével az újra hasznosítható és komposztálható anyagok szétválogatása után a depóniába 
lényegesen kevesebb hulladék kerül, mint az addig alkalmazott módszerekkel.  

- A társulás Győr-Moson-Sopron megyébe tartozó településein 24 db, a környezetvédelmi 
előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakó hely is rekultiválásra kerül.   

A hulladék-gazdálkodási rendszer kiépítéséhez a települések befizetésein kívül az Európai Unió Kohéziós 
Alapja és a hazai központi költségvetés is hozzájárul.  
 
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt 

A társulást összesen 70 települése alkotja, zömében a mosonmagyaróvári és a csornai kistérségekből. A 
projekt részeként megvalósuló legfontosabb fejlesztések: 

- A térség Győr-Moson-Sopron megyébe tartozó települési szilárdhulladék-lerakójából 22 rekultiválására 
kerül sor. A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásával tervezett, a beadott 
pályázat mintegy 2,3 milliárd Ft nettó értékű. A támogatási szerződés megkötése (várhatóan 2009 vége) után 
elindulhat a közbeszerzés, a munkák előreláthatóan 2011. elején fejeződnek be. 

- Módosított szakmai koncepció alapján valósul meg a Jánossomorjai hulladékkezelő bővítése, a 
lerakó fejlesztése. Ennek keretén belül 6000 tonna/év válogatandó hulladékmennyiségre új 
válogatómű épül, a kb. 3000 tonna/év beérkező zöldhulladék komposztálásához a meglévő mellé egy 
közel 3500 m2-es területen új komposztáló tér kerül kialakításra, a vegyesen gyűjtött hulladék 
jogszabályban előírt kezeléséhez, illetve a szerves hulladék mennyiségének csökkentéséhez pedig 
egy mechanikai-biológiai hulladék előkezelő létesítése szükséges. 

 
A fejlesztéshez benyújtott pályázat mintegy 4,7 milliárd nettó értékű, amiből a Jánossomorjai fejlesztés 
1,5 milliárd. A fejlesztés gyenge láncszeme az önkormányzatok által fizetendő, megemelt önerő 
vállalásának képessége. 
 
Sopron Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 38, a soproni és a kapuvári 
kistérséghez tartozó önkormányzat alkotja. Az eredeti társulás 44 önkormányzat részvételével alakult, de 
időközben 6 önkormányzat visszalépett, ami gyakorlatilag a Társulás új feltételeknek megfelelő 
újraszervezését jelentette. A társulás azzal a céllal jött létre, hogy a térség települési önkormányzatai 
együttműködve komplex hulladékgazdálkodási rendszert valósítsanak meg, beleértve a szelektív 
hulladékgyűjtést, kezelést és újrahasznosítást is.  

A rendszer működéséhez új hulladéklerakót kell építeni, mivel a Sopronhoz tartozó lerakó telített, azt 
bővíteni nem lehet. A geológiai adottságok, a közúti megközelíthetőség és a gazdasági számítások alapján 
a szakemberek legalkalmasabbnak erre a célra a Győr és Vas megye határán lévő Csér környékét 
találták.  

A hulladékgazdálkodási projekt két fő részből áll: 

- A projekt Győr-Moson-Sopron megyébe tartozó településein 10 települési hulladéklerakó 
környezetvédelmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő rekultivációja, ami 2,6 milliárd Ft-
os elnyert támogatás felhasználásával 2009 év végi kezdéssel valósulhat meg. 

- Csér község területén 30 hektár területen az EU normáknak is megfelelő új hulladékkezelő és 
lerakó kialakítása, várhatóan 2012-ig. A beruházás mintegy 6,0 milliárd Ft forrást igényel, melynek 
70%-a KEOP pályázaton elnyert összeg lenne.  
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II. 
 

TÉRSÉGI ÖVEZETEK MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Térségi övezet az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, 
sajátos jellemzőkkel rendelkező – a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül 
lehatárolt – területi egység, amelyben az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvényben, illetve a külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell 
alkalmazni. 
Az országos és megyei övezeteket, illetve azok kapcsolati rendszerét az OTrT-ről szóló 
törvény 1/12. számú melléklete határozza meg a következők szerint: 
 

5. sz. táblázat Térségi övezetek és azok kapcsolata 
 

Országos Területrendezési Terv Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
a) Országos ökológiai hálózat  a) Magterület 

b) Ökológiai folyosó 
c) Pufferterület 

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  
c) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 d) Erdőtelepítésre alkalmas terület 
d) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
 e) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő 

terület 
e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
 f) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
 g) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez 

vizsgálat alá vonható terület 
f) Kulturális örökség szempontjából 
kiemelten kezelendő terület 

h) Világörökség és világörökség-várományos 
terület 
 

 i) Történeti települési terület 
g) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület  
h) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe  
i) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
j) Együtt tervezhető térségek 
 j) Rendszeresen belvízjárta terület 
 k) Nagyvízi meder 
 l) Földtani veszélyforrás területe 
 m) Vízeróziónak kitett terület 
 n) Széleróziónak kitett terület 
k) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 
 o) Honvédelmi terület 

 
Az OTrT módosítása szerint a megyei területrendezési tervekben kijelölhető maximum 24 
térségi övezetből adottságai alapján Győr-Moson-Sopron megyében 22 határolható le, a 
fejezet további munkarészei szerinti tartalommal (a megye az országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezete, illetve a honvédelmi terület övezete által nem 
érintett). 
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II/1. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület az országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az 
agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor 
környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre 
legalkalmasabb szántóterületek tartoznak (2/1. sz. melléklet). 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében a szántó művelési ág 
megváltoztatását kerülni kell. 

b) Alapvető kívánalom, hogy a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket a 
településrendezési tervek általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe sorolják. 

c) Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló 
mozaikos védő erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a meglévő 
mezsgyék, erdősávok védelmét. 

d) Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnybe részesítése, 
valamint növényvédő szerek és műtrágyák ésszerű, a feltétlenül szükséges mértéket 
meg nem haladó alkalmazása. 

 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a legkiválóbb minőségű és termőképességű, 
árutermelésre leginkább alkalmas szántóföldi területeket foglalja magába, melyek agro-ökológiai 
adottságaikat, vagyis agrárpotenciáljukat tekintve kimagaslóak és környezeti szempontból a legkevésbé 
érzékenyek. Ezek az ország stratégiai mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb területei. 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek országos szintű, a korábbi övezet felülvizsgált területi 
lehatárolása a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete és a Váti Kht. 
együttműködésével készült termőhely-alkalmassági elemzés alapján történt. A vizsgálatok alapját a 
felhasznált talajtani környezeti változók alkalmasság szerinti súlyozása adta, mely széles szakértői kör 
bevonásával és az ún. Guilford-eljárással történt.  
Az elemzés öt növény (búza, kukorica, napraforgó, lucerna, cukorrépa) termesztési alkalmassága alapján 
készült és az azonos környezeti változókkal jellemezhető területek rangsorolásával valósult meg. Az 
elemzés az M= 1: 100 000 agrotopográfiai térkép alapján a talajok három tulajdonsága (talajok 
vízgazdálkodás, talajok fizikai félesége és talajok kémhatása és mészállapota) figyelembe vételével készült. 
Ezek szerint a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek közé azon szántóterületek tartoznak, 
amelyeknél a  

− a talaj fizikai félesége = vályog; 
− a talajok kémhatása és mészállapota = felszíntől karbonátos talajok; 
− a talajok vízgazdálkodása = jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó 

víztartó talajok. 
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12. sz. ábra Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

 
  Forrás: OTrT 

 
Az országos övezet valamivel több, mint 1 millió hektár kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet foglal 
magába. A kiváló szántók nagyobb összefüggő foltjai az országban a Bácskai síkvidéken, a Körös-Maros 
közén, a Hajdúságban, a Mezőföldön, a Mosoni-síkon, a Komárom –Esztergomi síkon és a Duna menti-
síkon találhatók. 
Győr-Moson-Sopron megyében az övezet lehatárolásához az országosan alkalmazott módszertanhoz 
képest további szűkítő feltétel beépítése volt indokolt, mert a megyében elvégzett értékelés során az OTrT 
szerinti lehatároláskor olyan talajok is bekerültek a kiváló szántóterületek közé, amelyek bár a fenti 
kritériumoknak megfeleltek, de a szervesanyag-készlet vonatkozásában rendkívül kedvezőtlen értékeket 
vettek fel (pl: réti öntéstalajok). 
A negyedik, viszonylag enyhe (szűkítő) szempont tehát a talajok szervesanyag-készletével összefüggésben 
került meghatározásra (a talajok szervesanyag-készlete > 200t/ha). 
 
Győr-Moson-Sopron megyében a fenti feltételek alapján lehatárolt „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezet” összesen mintegy 40 000 ha, a megye területének megközelítően 10%-a. Nagyobb 
összefüggő foltjai a Mosoni-sík területén és a Hanság északi részén találhatók. A megyében a kiváló 
szántók talajai főként mezőségi (csernozjom) főtípusba tartozó talajtípusok.  
 
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek megyei tervekben történő alkalmazása, majd a 
településrendezési terveken keresztül elvégzett pontosítása egyfelől elősegíti azok fokozott védelmét, 
másrészt az engedélyezési eljárások során támpontot ad a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény alkalmazásával együtt, a jobb minőségű termőföldek megóvásához, a terület igénybevételek 
optimalizálásához.  
 
 
II/2. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE 
 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület az országos területrendezési tervben megállapított, 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos 
fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját – 
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környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi – egymással összhangban a legmagasabb szinten 
biztosítani képes erdőterületek tartoznak (2/2. sz. melléklet). 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
 
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység 
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehetséges. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Alapvető kívánalom, hogy a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet a 
településszerkezeti tervben erdőterület területfelhasználási egységbe  sorolódjon. 

b) Kiváló erdőterület művelési ágának – ha az ténylegesen erdő művelési ágban van –
megváltoztatását mindenképp kerülni kell. 

c) Olyan erdő-gazdálkodási rendszerek alkalmazása javasolt, amely a termőhelyek kiváló 
állapotát hosszú távon fenntartja. 

d) A kiváló erdőterületen biztosítani kell a gazdasági-, a védelmi és a turisztikai célok 
összhangját.  

e) Az övezetben kiemelten fontos feladat az erdő-környezetvédelemi politika céljainak 
érvényesítése. 

f) Kiváló termőhelyi adottságú erőterületen törekedni kell arra, hogy az erdőfelújítás 
lehetőleg őshonos fafajokkal történjen. 

 
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata során a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek új 
országos övezetként való lehatárolása és szabályozása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
javaslatára elsődlegesen védelmi szempontból történt. Ennek oka, hogy az erdei termőhelyek kialakulása 
egy hosszú, több évtizedes, vagy akár évszádos talajfejlődési folyamat eredménye, így ezek védelme 
kiemelten fontos, mivel más célú igénybevételükkel rövidtávon nem pótolható értékek vesznének el. A 
kiváló termőhelyi adottságú erdők a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekhez hasonlóan az ország 
stratégiai jelentőségű, megújuló természeti erőforrásai közé tartoznak, ezért speciális védelemben 
részesítendők. 
 
Az övezet lehatárolását a korábbi Állami Erdészeti Szolgálat központja (ma: Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság) végezte az Országos Erdőállomány Adattár 
(továbbiakban: Adattár) részletes adatai alapján a következő szempontrendszer szerint: 
 
Termőhelyi jellemzők összetett rendszere 

Az erdei termőhely-típusokat elsősorban az erdészeti klíma, a hidrológiai viszonyok, a genetikai 
talajtípus, a fizikai talajféleség valamint a termőréteg vastagsága jellemzik együttesen, amelyek 
lényegében meghatározzák azt is, hogy az adott termőhelyen milyen összetételű faállományok 
tarthatóak fenn, s azok milyen növekedést produkálnak. Értelemszerűen abban az esetben, ha a 
termőhely jellemzői nem szélsőségesek, vagy ott nem fordul elő talajhiba, az adott termőhelynek 
leginkább megfelelő faállomány „jó” növekedést produkál. Az egyes erdőrészletek esetében az 
Adattárban szereplő, fenti jellemzők szerinti termőhelyleírás „Az egyes termőhelytípus-
változatokon alkalmazható célállományok” c. szakmai táblázattal került összevetésre és azok az 
erdőrészletek lettek kiválasztva, amelyeknél a termőhelyi adottságok alapján „jó”növekedést 
produkáló faállományok fenntartásának lehetőségét jelzi a szakirodalom. 
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A termőhelyen álló faállomány jellemzői 
 

Keresztellenőrzésként szükséges volt ugyanakkor egy közvetett vizsgálat is a lehatárolás 
pontosítására, amikor az erdőtervezés során felvett termőhelyi adatok helytállóságáról az 
erdőrészletben található faállomány jellemzőit felhasználva lehet képet alkotni. Az volt a 
kiindulás, hogy a faállomány két fontos tulajdonságának - a kornak és a magasságnak - az 
összevetéséből megállapítható, hogy az adott erdőrészletben a fafaj a termőhelyi optimumán 
tenyésző állományához képest milyen fatermést produkál, ami viszont visszautal a termőhelyi 
minőségre. Az adott erdőrészlet faállománya esetében az u.n. „fatermési táblák” szolgáltak a jó 
fatermőképesség megállapítására, amelyek ezt a kor/magasság függvényében jelzik. Az ellenőrzés 
során kiderült, hogy egyes erdőrészletek a termőhelyi jellemzők alapján nem kerültek 
lehatárolásra, ugyanakkor a faállomány egyértelműen jobb adottságokra utalt, így ezekkel az 
övezet területe korrigálva lett. 

 
Fentiek alapján a termőhely és a meglévő faállomány jellemzői külön-külön és egymással összevetve is 
értékelésre kerültek, majd azok a területek kerültek országos övezetként lehatárolásra, melyek a vizsgált 
jellemzők tekintetében összhangban voltak, illetve egyik vagy másik vizsgálat során kifejezetten „jó” 
értéket mutattak. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek országos szinten a mintegy 2 millió ha 
meglévő erdő 62%-át reprezentálják. 
 

13. sz. ábra Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

 
Forrás: OTrT 

 
Győr-Moson-Sopron megyében a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek aránya (47%) kisebb az 
országos átlagnál, viszont a megyén belül a meglévő erdőterületekhez viszonyítva igen magas arányt 
képvisel a Soproni-hegység, a Pannonhalmi-dombság, a Bakonyvidék és a dunai hullámtér erdői esetében.  
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14. sz. ábra: Győr-Moson-Sopron megye meglévő és kiváló termőhelyi adottságú erdőterületei 

 
Forrás: Országos Erdőállomány Adattár 

 
 
II/3. ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET ÖVEZETE 
 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelybe azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági 
területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi 
szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok 
nem zárják ki (2/3. sz. melléklet). 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 
hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az erdőtelepítésre alkalmas termőhelyek állapotát úgy kell fenntartani, hogy az a 
későbbi erdőtelepítés lehetőségét ne zárja ki. 

b) Az erdőtelepítésre alkalmas területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a 
talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket és kizáró tényezőket javasolt 
figyelembe venni. 
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c) Erdőtelepítéseknél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos fafajok 
alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli erdőtársulások 
létrehozását. 

d) Gazdasági erdők telepítésénél a gazdasági szempontok az irányadók, a természeti 
adottságokat károsító hatások kizárása mellett. 

e) Kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező térségekben elsősorban mezővédő 
erdősávok és kisebb erdőfoltok telepítése indokolt. 

f) A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken erdőtelepítést az illetékes 
természetvédelmi hatóság hozzájárulása alapján lehet végezni. 

g) Az erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 
 

Az övezetbe azok a – többnyire gyenge termőképességű – mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél 
gazdasági, illetve vidékfejlesztési szempontok indokolttá, vagy környezetvédelmi igények szükségessé 
teszik erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki. 
Az övezet a kiemelt térségek és megyék szintjén az erdőtelepítések és fásítások kivitelezésére alkalmas 
területeket elkülöníti a ténylegesen erdővel borított területektől. Ezen területek lehatárolásának az a célja, 
hogy a Nemzeti Erdőtelepítési Program megvalósítására elsősorban alkalmas területek védelmét a 
területrendezés során meg lehessen valósítani, illetve a korábbi gyakorlattal szakítva a ténylegesen erdővel 
borított és az erdőtelepítésre alkalmas területekre vonatkozó szabályozást szét lehessen választani. 
Az övezet kialakításánál a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és a Nemzeti Erdőtelepítési Program szakmai 
irányelvei kerültek figyelembe vételre. 
Az övezet kialakítását alapvetően a terület szántóföldi alkalmassága, erdőtelepítési alkalmassága és 
környezeti érzékenysége határozta meg, ahol e területek – a vizsgált három szempont prioritásainak 
figyelembevételével elvégzett – értékelése adta meg a terület földhasználati alkalmasság szerinti 
besorolását. 
Az agráralkalmasság, erdészeti alkalmasság és környezeti érzékenység értékeléseinek kombinációjából 10 
ún. ökotípust – azonos környezeti változókkal jellemezhető, homogén területet – határoztak meg a korábbi 
Állami Erdészeti Szolgálat (ma: MgSZH Központ Erdészeti Igazgatóság) és a Szent István Egyetem 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének szakemberei. Ezek képezték az alapját a földhasználati 
kategóriákba való besorolásnak, illetve a konverziós javaslatnak.  
A 10 ökotípus közül három kifejezetten erdészeti irányultságú, és együttesen alkotják az „erdőtelepítésre 
alkalmas terület” övezetét. Ezek: 
 

4. ökotípus Erdőtelepítésre javasolt területek: azok a jó és kiváló erdészeti alkalmasságú, valamint jelentős 
környezeti szükségességet mutató területek tartoznak ide, amelyek erdőalkalmasság dominanciája 
magasabb, mint az agráralkalmassági dominancia, a környezeti érzékenység sem magas. 

5. ökotípus Védelmi célú erdőtelepítésre figyelembe vehető területek: Csekély agráralkalmassággal és környezeti 
érzékenységgel rendelkező területek, ahol az erdőtelepítés indokolt, a hangsúly az erdők védelmi 
funkcióján van. 

6. ökotípus Erdőtelepítésre figyelembe vehető, környezetileg érzékeny területek: jó és kiváló erdészeti alkalmasságú, 
de környezetileg jelentősen érzékeny területek tartoznak ide. Erdőtelepítésre csak akkor vehetők 
figyelembe, ha az természetvédelmi érdekeket nem sért. Kis kiterjedésű, mozaikszerű elhelyezkedésű 
területek a védett területek pufferzónáiban. 

 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetét Győr-Moson-Sopron megyében az erdőtelepítésre javasolt 
területek és a védelmi célú erdőtelepítésre figyelembe vehető területek alkotják, az ötödik ökotípusba 
tartozó területek nem fordulnak elő.  
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15. sz. ábra: Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét alkotó ökotípusok elhelyezkedése 

 
Forrás: SZIE-KTI 

 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek a Soproni-hegység, a Fertőmelléki-dombság, a Pannonhalmi-
dombság, a Bakonyvidék valamint a gyengébb talajadottságú síkvidéki mezőgazdasági tájakon (Pápa-
Devecseri sík, Hanság, Győr-Tatai teraszvidék, Igmánd-Kisbéri medence) fordulnak elő, míg a védelmi 
célú erdőtelepítésre figyelembe vehető területek nagyrészt a Répce-sík kistájon találhatók. 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek végleges lehatárolása az ökotípusok területének kisebb 
módosításaival, a helyi adottságok figyelembevételével történt. 
 
 
II/4. ORSZÁGOS KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET 
ÖVEZETE 
 
Az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület az országos területrendezési tervben 
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 
amelybe a felhagyott ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászat együttes jelenléte 
következményeképp kialakult, maradandóan megváltozott és károsodott összefüggő területek 
tartoznak.  
 
Az övezeti lehatárolást az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/4. számú 
melléklete tartalmazza, a lehatárolás Győr-Moson-Sopron megye területét nem érinti. 
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16. sz. ábra: Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
 

 
Forrás: OTrT 

 
 
II/5. TÉRSÉGI KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET 
ÖVEZETE 
 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben megállapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű, vagy kisebb területű, 
de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a felhagyott hagyományos ipari 
termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerőhelyek, illetve a hulladéklerakók 
területei tartoznak. (2/4. sz. melléklet) 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek 
újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt 
településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. 
 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) A jelentős mértékben átalakított roncsolt területek, tájsebek és műszaki védelem 
nélküli hulladéklerakók rehabilitálása során a környező területek adottságaihoz és 
területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást javasolt megvalósítani, hangsúlyosan 
kezelve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek létesítését. 

b) Az újrahasznosítás célját és szabályait a jogszabályi előírások szerint elkészítendő 
tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben ajánlott meghatározni. 

c) A kisebb területű, de sűrűn előforduló építőanyag-ipari bányaterületek 
rehabilitációjánál elsőbbséget javasolt biztosítani azoknak, melyek szennyeződésre 
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érzékeny felszíneken találhatók, így helyreállításuk a felszín alatti vizek megóvása 
érdekében kiemelt jelentőségű. 

 
Az övezet területi lehatárolása a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Ásványvagyon-nyilvántartási 
Osztálya által szolgáltatott, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás 2007. január 1-i állapot szerinti 
működő és bezárás alatt lévő bányatelkek jegyzéke alapján, valamint az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által szolgáltatott, felhagyott és rekultiválandó hulladéklerakó-
helyek katasztere alapján készült. 

 
Győr-Moson-Sopron megyében a térségi – 5 hektárt meghaladó kiterjedésű – tájrehabilitációt igénylő 
területek elsősorban a nem fémes anyagnyerő-helyek és a felhagyott, bezárt települési kommunális és inert 
hulladéklerakó-helyek.  A megyében 3 bezárás alatt lévő, 1 szünetelő és 82 működő nyersanyag 
kitermelőhelyet és 52 rekultiválandó hulladéklerakó-helyet tartanak nyílván. Ezek a tájsebek a megye 
középső és nyugati részén (Fertő vidéke, Hanság, Répces-sík), a Duna mentén valamint a nagyobb 
települések és infrastrukturális vonalak mentén (M1, 83. sz főút) viszonylagos sűrűsödést mutatnak, de a 
megye szinte teljes területén előfordulnak. Az 5 hektárnál nagyobb nyersanyag-kitermelő helyek száma 
53,  a hulladék-lerakó helyeké pedig 38 db. Az 5 hektárnál kisebb méretű tájsebeket és azok rehabilitációs 
feladatait a településrendezési tervekben kell előirányozni. 
 
A megyében az építőipari nyersanyagok közül a leggyakrabban homok, kavics, agyag és tőzeg 
kitermelőhelyek, legkevésbé dolomit, mészkő és gneisz lelőhelyek fordulnak elő. Közülük a legnagyobb 
kiterjedésűek – melyek a 20 hektárt is meghaladják – a megyében elszórtan, összesen 37 településen 
találhatók. A három bezárás alatt álló bánya (Fertőszéplak, Győr, Rábapordány) tájrendezése 
folyamatban van. A többi működő bánya rekultivációja csak nagytávon értelmezendő. 
 
A felhagyott, illetve bezárásra került hulladéklerakó-helyek közül a legnagyobb  – 20 ha feletti – 
kiterjedésű a soproni, fertőszéplaki, mosonmagyaróvári, csornai és kajárpéci. A hulladék-lerakóhelyek 
rekultivációjának időbeli ütemezésénél a terület érzékenységét figyelembe kell venni. Kiemelt érzékeny 
területen található a fertőrákosi, fertőszéplaki, sarródi, soproni, rajkai, mosonmagyaróvári, 
bakonyszentlászlói, győri, kisbaboti, mórichidai, rábaszentmiklósi és győri telep, amelyek tájrendezésének 
elsődlegessége biztosítandó. Jelentős számban fordulnak elő érzékeny területen és csak kis részben 
találhatóak kevésbé érzékeny területen rekultiválandó hulladéklerakó-helyek. 
  
 
II/6. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján 
a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező 
területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak. 
 
Az Országos Területrendezési Tervben az érintett települések közigazgatási területével 
meghatározott övezetet a megyei területrendezési tervben tényleges kiterjedésének 
megfelelően kell lehatárolni (2/5. sz. melléklet). 
 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szabály  
 
(1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és 
megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
 
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan 
építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
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fennmaradását nem veszélyezteti. 
 
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet 
jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet is kell készíteni. 
 
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 
Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete olyan településeket tartalmaz, amelyek vagy 
természeti, vagy kulturális örökségi, vagy mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az 
övezetbe. Az OTrT az új övezetbe az egyes településeket közigazgatási területi lehatárolással sorolta be.  
 

17. sz. ábra: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Forrás: OTrT 

 
A megyei területrendezési tervben az országos jelentőségű tájképvédelmi területek részletesebb 
vizsgálatok és értékelések alapján tényleges határaikkal kerültek meghatározásra oly módon, hogy azok 
lehetőleg kapcsolódjanak a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez is.  
 
Győr-Moson-Sopron megye változatos táji adottságú terület. Három ún. nagytáj, a Kisalföld, a Nyugat 
Magyarországi peremvidék és a Dunántúli Középhegység találkozik itt. A megye területének túlnyomó 
része síkvidéki jellegű, a Kisalföldhöz sorolt, de ezen belül karakterben elkülönülő kistájak határolhatóak 
le: Szigetköz, Hanság, Fertő-medence, Mosoni–sík, Kapuvári-sík, Csornai-sík, Pápa-Devecseri sík (Marcal 
mente), Győrtől keletre pedig az ún. Komárom-Esztergomi síksághoz tartozó területrészek.  
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A Nyugat Magyarországi peremvidékhez a Soproni hegység, a Soproni medence, Fertőmelléki dombság, 
valamint ezektől délkeletre az Ikva-sík és a Répce-sík kistájak tartoznak.  
Kisebb részen érinti a megyét a Bakonyvidék: Győrtől délkeletre található a Pannonhalmi-dombság 
(Sokoró) valamint a Pápai Bakonyalja és Súri Bakonyalja kistájak áthúzódó részei. 
A tájképben meghatározóak a folyóvölgyek, egyéb vízfelületek és vizenyős területek: Duna, Mosoni-Duna, 
Rábca, Rába, Marcal, valamint a Fertő-tó és a Hanság. A megye területének erdősültsége az országos 
átlagnak megfelelő, de az országos átlag feletti, erdős jellegű tájként kiemelhető a Soproni-hegység, a 
Pannonhalmi dombság, a Bakonyalja, valamint a Répce-sík egyes részei (Csapod térsége, Sopronhorpács). 
A borvidékekhez tartozó területeken (Sopron, Pannonhalma-Sokoróalja) meghatározó jelentősége van a 
szőlőkultúrának. 
 
Az országos lehatárolással érintett települések tájegységenként az alábbiak: 
 

 Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Hédervár, Ásványráró települések a 
Szigetköz tipikus falvai, melyek területén a táj jellegzetességeit a Duna és a Mosoni Duna 
közelsége és a folyók menti holtágrendszerek, a ligeterdő maradványok, rétek legelők határozzák 
meg. A területet érinti a Szigetközi Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 területek, ill. az országos 
ökológiai hálózathoz tartozó részek.  Kulturális örökségi értékként is kiemelhető a Hédervári 
kastély és parkja.  

 Mosonmagyaróvár és Máriakálnok a Mosoni-Duna mellett fekszik. A vízfolyás és kísérő 
galériaerdői a legfőbb táji értékek, melyek a Szigetközi Tájvédelmi Körzethez tartoznak. 
Mosonmagyaróvár műemlékekben is gazdag, városközpontja területileg védett. A várost a Lajta 
is érinti, itt ömlik a Mosoni Dunába. 

 Győr, Abda, Vének, Gönyű közül a megyeközpont részben a folyók városa, itt találkozik a Rába, 
Rábca, a Mosoni-Duna (és ezek holtágai), a Holt-Marcal ill. kis szakaszon a Duna is érinti Győr 
közigazgatási területét. A Mosoni-Duna mellett van a Püspök-erdő, mely parkerdőként 
kialakított. A város történeti értékekben is igen gazdag, városközpontja védett. Abdát a Rábca és 
a Mosoni-Duna érinti, és Radnóti-emlékhelyként is nevezetes. Vének és Gönyű tipikus Duna-
menti települések. 

 Pannonhalma, Győrság, Pázmándfalu, Ravazd, Tényő a Pannonhalmi-dombsághoz, illezve a 
Sokoróaljához tartozó települések. Kiemelkedő történeti, egyházi és tájképi értékű a pannonhalmi 
Bencés Apátság együttese, mely világörökségi terület is. A mozaikos tájszerkezetű dombvidéki táj 
további értékei a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozó erdők (egyben Natura 2000 
területek is), a borvidék hagyományos szőlőterületei, néhány halastó és a népi építészeti emlékek.  

 Bakonyszentlászló, Fenyőfő a Bakonyalja települései, meghatározóan erdős környezetben. 
Területük az országos ökológiai hálózathoz tartozik, a fenyőfői Ősfenyves, és a Cuha völgy védett 
természeti területek. Említendők még a műemlék egyházi épületek, templomok, és a népi építészet 
emlékei is. 

 Mérges, Bodonhely, Árpás, Rábaszentandrás, Rábasebes mint Rába menti falvak területén az egyik 
fontos tájképi érték az ökológiai folyosóként és Natura 2000 területként is jelentős folyóvölgy. A 
községekben műemléki értékűek az evangélikus és rk. templomok. Külön kiemelendő az árpási, 
kéttornyú, XIII. századi templom, Rábasebesen a barokk Széchenyi kastély és parkja. A 
települések szerkezetei és a jellegzetes, rábaközi népi építészet emlékei is értékesek. 

 Bezi, Cakóháza jellegzetes kisfalvak a Tóközben műemlék egyházi épületekkel, népi építészeti 
hagyományokkal 

 Farád, Potyond, Mihályi, Vadosfa, Hövej a Kapuvári sík települései. Farád északi részei már a 
Hansághoz tartoznak. A településeken számos épített örökségi érték található, így Farádon volt 
nemesi kastélyok, kúriák, egyházi emlékek, Mihályiban a Dőry-kastély és parkja, a többi 
községben is több egyházi épület és szobor, valamint a népi építészet emlékek találhatók. 

 Nagylózs, Ebergőc, Pusztacsalád, Iván, Csáfordjánosfa, Dénesfa, Nemeskér, Egyházasfalu, 
Sopronhorpács, Und, Zsira, Répcevis a Répce síkon fekvő települések. Táji környezetüket a Répce 
folyóvölgye, továbbá a kiterjedtebb erdős területek határozzák meg – ezek részben védettek, a 
Natura 2000 és az országos ökológiai hálózatba tartoznak. Műemlékekben és helyi értékekben is 
gazdag a terület. Így kiemlítést érdemel a sopronhorpácsi román kori templom, a nemeskéri 
evangélikus templom, kastélyok, kastélyparkok Zsirán, Sopronhorpácson, Nagylózson, Ivánban, 
Dénesfán, továbbá több nemesi kúria és népi építészeti emlék. 

 Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród, Petőháza, 
Nagycenk a Fertő-tó vidéke tájképi szempontból országosan is kiemelkedő értékei. Egyes 
területeik részei a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak, emellett a Fertő osztrák oldali részével együtt 
Világörökségi területek is kultúrtáj kategóriában. Továbbá számos olyan örökségi értékkel 
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rendelkeznek, amelyek vonzerejüket tovább növelik: a fertődi Esterházy-kastély és parkja, a 
nagycenki Széchenyi kastély a hársfasorral, Fertőrákos római kori eredetű kőfejtője és számos 
műemléke, a kisfalvak egyházi és népi építészeti műemlékei. 

 Sopron, Ágfalva, Kópháza, Harka a Soproni-hegységhez ill. a Soproni medencéhez tartozó 
települések, ahol a viszonylag kis területű, de változatos hegyvidéki területek (Soproni Tájvédelmi 
Körzet), a város számos, középkori eredetű épített értéke, műemléki területei, továbbá a 
borvidéki szőlőterületek a meghatározó táji értékek. 

 
 
II/7. TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a 
természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő 
tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá 
nyilvánított területek találhatók (2/5. sz. melléklet). 
 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szabály  
 
(1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott 
tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.  
  
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési 
szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami 
a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési 
övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is 
tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki 
kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális 
örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az 
országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, 
valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. 
 
Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére. Művelési ág 
megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő 
tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezhető. 

b) A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a külterületeken 
(elsősorban az erdő- és mezőgazdasági és vízgazdálkodási területeken) építési 
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lehetőségek szigorú szabályozása, különösen a település-közeli kertes területeken, 
valamint – a szőlőművelés fenntartását segítve – a hagyományos szőlőterületeken. 

c) A településrendezési tervekben javasolt lehatárolni az övezeten belül a kertes mező-
gazdasági területeket. A kertes mezőgazdasági területeken (volt zártkertek) tájba 
illeszkedő, hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést, -
feldolgozást szolgáló épületek helyezhetők el. Új telekalakításkor 1500 m2-nél kisebb 
teleknagyság nem javasolható.  

d) Beépítésre szánt terület az övezet I-II. szőlőkataszteri osztályú szőlőterületein nem ala-
kítható ki. 

e) Az övezetbe eső gyepterületek (legelők, rétek) lehetőleg ne legyenek beépíthetők. 
f)  Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-

oktatást szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti értékek sérelme nélkül. 
g) Az erdőterületeken kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat (tarvágásos 

területeket), valamint az idegenhonos faállományok telepítését. 
h) Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő belterületekhez kapcsolódva 

javasolható. 
i) A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos települések közötti 

külterületi, beépítetlen szabad területek megőrzése szükséges, a települések (beépítésre 
szánt területek) összenövésének megakadályozására.  

j) A tájban megjelenő település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi magas 
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a kialakult 
településképnek megfelelően javasolt meghatározni az épületek magassági 
korlátozását (építménymagasság).  

k) A jellemzően falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj- és 
településszerkezet megőrzésére (vagy lehetőség szerint újra kialakítására), az értékes 
táji elemek, egyedi tájértékek fokozottabb védelmére. A városi környezetben ezeken 
túlmenően fő célnak tekinthető a zöldfelületek arányának növelése. 

l) A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (általában széles panorámát 
megnyitó hegyvidéki/magaslati kilátópontok, a kastélyparkok, történeti kertek és 
arborétumok) idegenforgalmi vonzerőt is jelentenek. Törekedni kell a tájban rejlő 
kiváló idegenforgalmi lehetőségek természetkímélő módon történő, a táji adottságok 
fennmaradását segítő hasznosítására.  

m) A településrendezési tervekben figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek 
számbavételére, és ezek védelme érdekében előírásokat szükséges meghatározni a 
helyi építési szabályzatokban.  

n) A meglévő, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelő takarását 
biztosítani kell, az övezetben „óriás plakátok” és más nagyméretű reklámhordozó 
műtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképi okból sem javasolható. 

o) A kiépítendő közlekedési vonalakat lehetőség szerint a geomorfológiai adottságokhoz 
igazodó nyomvonalon kell vezetni. 

p) A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 50-50 m 
széles sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt 
szabályozni, a meglévő természetes medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő 
természetes növényzetet meg kell őrizni. 

 
A megye térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetének lehatárolásánál – az országos tájképvédelmi övezet 
módszertanát követve – az alábbi szempontok határozták meg az értékes elemeket: 

 a terület domborzati tagoltsága; 
 látvány szempontjából legfontosabb terület-használatok megjelenése; 
 felszíni vizek a tájban; 
 tájszerkezet, tájdiverzitás, változatosság; 
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 ökológiai hálózat, védett természeti területek;  
 a tájban megjelenő kultúrtörténeti örökségek; 
 a települések épített környezeti állapota; 
 borvidékek elhelyezkedése; 
 egyedi tájértékek. 

 
A lehatárolás pontosításánál értékcsökkentő elemként került figyelembe vételre az autópályák 
nyomvonala, valamint az olyan roncsolt felszínek, amelyek tájsebként jelennek meg.   
Fontos szempont továbbá az is, hogy minél összefüggőbb és viszonylag nagyobb kiterjedésű legyen a 
lehatárolás, és lehetőleg kapcsolódjon, összefüggő területet képezzen az országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezettel, és természetesen a lehető legjobban harmonizáljon a hatályos megyei 
területrendezési tervben szereplő lehatárolással is. 
 
Fentiek alapján az országos jelentőségű tájképvédelmi területek mellett, illetve azokhoz kapcsolódva az 
alábbi tájegységeken kerültek térségi (megyei) jelentőségű tájképvédelmi területek lehatárolásra: 
 

 a Szigetközben, a Mosoni-Duna mentén és a nagy Duna melletti olyan települések területén, 
amelyek az országos lehatárolásban nem szerepelnek; 

 a Pannonhalmi dombvidéken, a Sokoróalján és a Bakonyalján, ezáltal összefüggő tájképvédelmi 
terület alakult ki a változatos dombvidéki tájon; 

 a Rába mentén, a folytonos ökológiai folyosó menti területsávokon; 
 a Rábca mentén, a tájképi védelemre is érdemes természetközeli megjelenésű területrészeken; 
 a Hanság nagyrészt természeti védelem alatt is álló, a nemzeti park részeként, de tájképi 

értékként is nagyon jellegzetes vidékén; 
 a Csapod, Fertőszentmiklós térségében található erdős, mozaikos tájrészleteken. 

 
 
II/8. KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI 
TERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területnek minősülnek a 219/2004. 
(VII. 21.) Kormányrendelet 2. számú melléklet szerint az 1. érzékenységi kategória a) és b), 
továbbá a 2. érzékenységi kategória b) pontja szerinti besorolású területek: 

 az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivételek ─ külön jogszabály szerint ─ kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, 
külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei, 

 azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, 
dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, 

 azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé 
nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények találhatók (2/6. sz. melléklet). 

 
Győr-Moson-Sopron megyében a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területek főleg a Szigetközben, a Fertő-tó, Rába mentén és a Bakonyban fordulnak elő. 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó szabály  
 
(1) A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni.  
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az ivóvízbázisok védelmének fejlesztése alapfeltétel a szolgáltatott víz megfelelő 
minőségének biztosításához. Felszíni ivóvíztározók esetében a védelemi célú 
előírásokat célszerű kiterjeszteni az egész vízgyűjtő területre.  

b) Az övezetbe tartozó települések szabályozási tervének készítése, ill. felülvizsgálata 
során – még a védőzóna kijelölése előtt – figyelemmel kell lenni az érintett terület és a 
vízbázis esetleges felszín alatti kapcsolatára. 

c) A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba vezetésekor 
figyelemmel kell lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt esetlegesen 
bekövetkező szennyezés megakadályozására. Mérsékelni szükséges az élővízbe 
bevezetett tisztított szennyvizek által okozott szervesanyag-terhelést. 

d) Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, 
környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely megfelel a 
növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, továbbá a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 
előírásainak. 

e) A nitrátérzékeny, és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell fordítani 
a szennyvíz-elvezetés, -kezelés mielőbbi megoldására, valamint az állattartó telepek 
rekonstrukciójára.  

f) Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist 
veszélyeztető minden tevékenységet. 

g) Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítését, korszerű szennyvíztisztítók létesítését, valamint a térségi 
kommunális hulladéklerakókhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését. 

h) Az övezetben lévő használaton kívüli mélyfúrású kutakat indokolt megszüntetni, a 
többi kút vízjogi engedélyét pedig rendezni. A feladatok elvégzéséhez az 
önkormányzatoknak állami forrásból kellene fedezetet biztosítani. 

i) A települések belterületén lévő használaton kívüli, szikkasztó aknaként használt ásott 
kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel párhuzamosan el kell 
tömedékelni. 

j) Az önkormányzatok kezelésében lévő szabadkifolyású közkutak felújítását, 
karbantartását szükséges elvégezni. 

k) A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a használt 
vizek kezelése, tisztítást követő hasznosításának elősegítése szükséges.  

l) A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati 
tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani 
szükséges a felszín alatti víz utánpótlódásának mennyiségi és minőségi fenntartását, 
védelmét. 
 

Az övezet területi lehatárolása a megyei területrendezési tervek készítése során az országos és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének 
kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium előzetes adatszolgáltatása (hivatkozással a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletre), illetve a 
VITUKI Kht. digitális térképe alapján történt. 
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete az előzetes adatszolgáltatás szerint 
Győr-Moson-Sopron megyében összesen 36 település területét érinti. 
 
Győr-Moson-Sopron megyében a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek a 
219/2004. (VII.21.) kormányrendeletben foglaltak, valamint a rendelet mellékleteként készített digitális 
térképek alapján a következők:  
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1. Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek – külön 
jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal 
kijelölt hidrogeológiai védőterületei találhatók: 

 A Szigetközben működő sérülékeny vízbázisok: Dunakiliti, Mosonmagyaróvár-Feketeerdő, 
Darnózseli, Győr-Révfalu, Győr-Szőgye. 
A Szigetközben lévő távlati sérülékeny vízbázisok: Rajka-Dunakiliti, Dunaremete-Lipót, 
Máriakálnok-Kimle, Nagybajcs-Nyugat, Nagybajcs-Kelet, Vének. 

 A Fertő-tónál működő sérülékeny vízbázisok: Sopronkőhida, Fertőrákos. 
 A Rába mentén távlati sérülékeny vízbázisok: Gyirmót, Rábapatona, Mérges, Árpás-Kisbabót, 

Malomsok-Árpás. 
 A megyében elszórtan még további néhány kisebb kiterjedésű működő vízbázis található 

Nagylózson, Röjtökmuzsajon, Kapuváron, Nyúlon és Pázmándfaluban. 
 

2. Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész– és 
dolomitmárga képződmények találhatók: 

 A felszínen és felszín közelben elhelyezkedő karszt Fenyőfő és Bakonyszentlászló településeken 
található, amely a térségben működő helyi és a regionális vízellátási rendszerek számára 
szolgáltat ivóvizet. 

 
A megye területén alapvetően parti szűrésű és rétegvizek adják az ivóvíz kivételek döntő többségét, a 
talaj- és karsztvíz típusú vízkivétel kisebb jelentőségű.  Parti szűrésű és rétegvizes vízkivételek a Kisalföld 
szinte egész területén előfordulnak (pl. Csorna, Kapuvár, Sopron, Győr, Dunakiliti térsége). A vizek 
alapvetően jó minőségűek, de magas vas és mangán tartalom előfordul. 
Talajvizes ivóvíz kivételek viszonylag kis számban fordulnak elő (pl. Sopron, Vitnyéd térsége). Jellegükből 
adódóan az ilyen típusú vizekben gyakran jelennek meg felszíni szennyeződések és általában valamilyen 
vízkezelést kell alkalmazni a felhasználhatóság érdekében 
 
Győr-Moson-Sopron megye illetékességi területén védőidom kijelölő jogerős határozattal 28 db vízbázis 
rendelkezik. A Jánossomorjai ivóvízbázis kiváltásra került, a Dunakiliti üzemelő vízbázis védőidomának 
nincs felszíni metszéke, ezért a két vízbázis esetében védőidom kijelölésére nem került sor. További, két 
vízbázis esetében, felülvizsgálat van folyamatban. 4 db vízbázisnál a védőidom kijelölése jelenleg van 
folyamatban. A megye területén azonban további vízbázisok vannak, ahol a vizsgálat elindítására még 
nem került sor, vagy amelyek diagnosztikai vizsgálata már folyamatban van,.  
Általános problémát jelent, hogy a sérülékeny ivóvízbázisok egy részén nincs még elvégezve a 
diagnosztikai vizsgálat, nincs meghatározva a védőterület. A településrendezési terveket összhangba 
kellene hozni a meghatározott védőterülettel, amennyiben ez nem lehetséges, új vízbázist kell kialakítani.  
 
Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2006-os felmérése szerint a megyében 16 működő és 11 távlati 
sérülékeny vízbázis található. Az üzemelő sérülékeny vízbázisok a megyében 81 %-ban rétegvíz típusúak, 
de a kitermelt vízmennyiség 43%-a parti szűrésű kutakból származik. Az összes víztermelés 81 500 m3/d. 
 
Az üzemelő sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezésére irányuló vízbázisvédelmi központi beruházási 
programok az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról szóló 2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat 
szerint országos szinten készülnek. A sérülékeny vízbázisok védőövezetein a területhasználatok és a 
tervezett beruházások során korlátozó intézkedéseket kell hozni. A védőterületeken a 123/1997. (VII.18.) 
kormányrendelet előírásai érvényesek, a felszíni és felszín alatti vízbázisok belső és külső védőövezetére, a 
felszín alatti vízbázisoknál az előzőeken kívül a hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetekre írja elő a 
rendelet a korlátozásokat.  
A megyében a sérülékeny vízbázisok hidrogeológiai védőterületeinek kijelölése folyamatban van. 
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6. sz. táblázat: Üzemelő sérülékeny vízbázisok a megye területén 
 

Megnevezés Védendő víztermelés 
m3/nap 

Ellátott 
település Vízbázis típusa Üzemeltető vízmű 

Mosonmagyaróvár-
Feketeerdő 10 000 4 rétegvíz AQUA Kft 

Sopronkövesd 200 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Pusztacsalád 800 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Nagycenk 1400 3 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Dunakiliti 4000 3 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Fertőrákos 5000 5 karszt Soproni Vízmű Zrt. 
Kapuvár 5000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Röjtökmuzsaj 300 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Szőgye 35000 20 parti szűrésű Pannonvíz Zrt. 
Sopronkőhida 7300 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Nagylózs 200 1 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Darnózseli 4500 10 rétegvíz SZIG-VÍZ Kft 
Pannonhalma-Nyúl 4000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Somfalvi-galéria 1200 3 talajvíz Soproni Vízmű Zrt. 
Pázmándfalu 2000 6 rétegvíz Pannonvíz Zrt. 
Szany 600 3 rétegvíz Soproni Vízmű Zrt. 

Forrás: ÉDUKÖVIZIG, 2006. 
 
A megyében található távlati sérülékeny vízbázisok mindegyike parti szűrésű és jelentős mennyiségű víz 
kitermelésére ad lehetőséget. 
 

7. sz. táblázat: Távlati sérülékeny vízbázisok a megye területén 
 

Megnevezés Védendő víztermelés 
m3/nap Vízbázis típusa 

Rajka-Dunakiliti 60 000 parti szűrésű 
Dunaremete-Lipót 40 000 parti szűrésű 
Nagybajcs-K 25 000 parti szűrésű 
Nagybajcs-Ny 40 000 parti szűrésű 
Máriakálnok-Kimle 40 000 parti szűrésű 
Rábapatona 7 000 parti szűrésű 
Gyirmót 9 000 parti szűrésű 
Malomsok-Árpás 32 000 parti szűrésű 
Árpás-Kisbabot 31 000 parti szűrésű 
Vének 30 000 parti szűrésű 
Mérges 23 000 parti szűrésű 

Forrás: ÉDUKÖVIZIG, 2006. 
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II/9. FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK 
ÖVEZETE 
 
A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezetének lehatárolása megfelel a 
települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271 EGK tanácsi irányelv érzékeny területek 
kijelölésére vonatkozó rendelkezéseinek hazai jogrendbe illesztése keretében készült, a 
települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Kormányrendeletnek, valamint a vízszennyező 
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek.  
A Kormányrendelet hatálya alá tartoznak az ország nagytavain kívül azok a területek, 
amelyekre vízminőségük védelme érdekében a hivatkozott kormányrendelet felhatalmazása 
alapján a környezetvédelmi felügyelőségek az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területére 
vonatkozó követelményeket írják elő. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet – a befogadók 
területi kategória szerint lehatárolását tartalmazó – mellékletében a második vízminőség-
védelmi kategóriába az egyéb védett területek befogadói tartoznak, illetve amelyet a 
felügyelőségek egyedi határozattal ide sorolnak. (2/7. sz. melléklet) 
 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a tisztított 
szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni 
kell. 
 
(2) Az övezet területére kívülről — regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre 
szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével — szennyvíz 
bevezetését meg kell akadályozni. 
 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezet területén új beépítésre szánt terület kijelölése csak a keletkező szennyvizek 
megnyugtató kezelése – területről elvezetése, vagy területen belüli megfelelő tisztítása 
– esetén javasolható. 

b) A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások 
terhelhetőségét egyedileg kell meghatározni. 

c) Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott vegyszer- és 
műtrágya-felhasználású mező- és erdőgazdálkodás ajánlott. 

d) A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek természetközeli 
kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét. 

e) Fontos szem előtt tartani a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize számára 
legalább „általános” védettséget kell biztosítani, így Győr-Moson-Sopron megye nem 
kiemelt folyói, patakjai, tavai esetében is. 
 

A 28/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet 2. sz. mellékletének vízminőség-védelmi területi besorolása alapján 
Győr-Moson-Sopron megyei befogadók, a Fertő tó, valamint a vízgyűjtőjén lévők kivételével a 4. általános 
védettségi kategóriába tartoznak. 
 A Fertő tó, valamint vízgyűjtőjén lévő befogadók a 240/2000. (XII. 23.)  Kormányrendelet szerint a 2. 
területi kategóriába tartoznak, egyéb védett területen lévő befogadók. 
A hivatkozott kormányrendelet alapján a Fertő tó – mint érzékeny felszíni víz – vízgyűjtő területének 
lehatárolása településsorosan a következő: 

Fertőboz 
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Fertőhomok 
Fertőrákos 
Hidegség 
Sopron-Balf 
Sopron-Sopronkőhida 
Sopron – Tóhalom 

Az övezet lehatárolása a települések közigazgatási területére vonatkozik, tehát nem természeti viszonyok 
alapján lehatárolt vízgyűjtő területként jelenik meg. Az övezet területét az érintett települések rendezési 
terveiben pontosítani szükséges. 
 

II/10. ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület az országos területrendezési tervben 
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 
amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le 
nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és 
barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók. 
(2/8. sz. melléklet). 
 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben 
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre 
szabályokat megállapítani. 

 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) A település szerkezeti tervében az övezet területén csak olyan területfelhasználási 
kategória jelölhető ki, amely távlatban a bányászati tevékenységet nem lehetetleníti el. 

b) Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható meg, ha 
azt más övezeti szabályozás nem tiltja. 

 
Az OTrT 2008. évi módosítása új országos övezetként vezette be az ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezetét. Az övezet lehatárolását az indokolta, hogy az ország ásványi nyersanyag vagyona olyan 
természeti erőforrást, illetve olyan nemzetgazdasági értéket képvisel, melynek ismerete, környezetkímélő 
felhasználása nélkül a fenntartható fejlődés nem képzelhető el, és megalapozott területfelhasználási 
döntések sem hozhatók. Továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 39. §-ának (3) bekezdése 
megállapítja, hogy a bányafelügyelet köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartott ásványi 
nyersanyagvagyont tartalmazó területek figyelembevételre kerüljenek a területrendezési és a 
településrendezési tervekben. Az övezet településsoros lehatárolása a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Ásványvagyon-nyilvántartási Osztálya által szolgáltatott, az Országos Ásványvagyon 
Nyilvántartás 2007. január 1-i állapot szerinti megkutatott szabad területek jegyzéke alapján készült, 
kiegészítve a Magyar Állami Földtani Intézet és a Veszprémi Bányakapitányság adatszolgáltatásával. 
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18. sz. ábra: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

Forrás: OTrT 
 

Szabad területnek tekinthetők azok az ásványi nyersanyag előfordulások, amelynek területén a kutatási 
munkálatok még folyamatban vannak, vagy már befejeződtek, de bányatelepítés még nem kezdődött el. A 
szabad terület elnevezés nem a bányászati jogosultságra (ill. annak hiányára), hanem a lelőhely státuszára 
vonatkozik.  A nyilvántartott nyersanyagfajták a szén, bauxit és nemfémes nyersanyagok szerint 
tagolódnak.  Az övezeti lehatárolás tehát konkrét bányatelek-megállapítással nincs közvetlen összefüg-
gésben, az továbbra is csak egyedi eljárás alapján történhet. Az övezetbe tartozó – a településrendezési 
tervekben a tényleges kiterjedésüknek megfelelően lehatárolt - területeken azonban bányatelek-
megállapítás csak abban az esetben engedélyezhető, ha azt más övezeti szabályozás nem tiltja. Az, hogy a 
felsorolt, kutatással lefedett ásványi nyersanyagok közül adott időszakban melyek esetében merül fel a 
kitermelés igénye, az országos igények, az adott gazdasági helyzet, a világpiaci beszerzési lehetőségek és 
árak ismeretében kidolgozott és elfogadott szakmapolitikai koncepciók függvényeként dőlhet el. 
 
Győr-Moson-Sopron megyében az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 32 települést érint: 
Ásványráró, Bakonyszentlászló, Bősárkány, Csorna, Dunakiliti, Farád, Fenyőfő, Fertőd, Fertőhomok, 
Fertőrákos, Győr, Győrzámoly, Hegyeshalom, Hidegség, Iván, Jánossomorja, Kapuvár, Kisbabot, 
Kisfalud, Lázi, Lébény, Mihályi, Mosonmagyaróvár, Öttevény, Pannonhalma, Pásztori, Rábapatona, 
Rábatamási, Sopron, Szakony, Újrónafő és Várbalog. 
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19. sz. ábra: Ásványi nyersanyagok reménybeli területei 

 
Forrás: MÁFI 

 
A földtani adottságokból adódóan Győr-Moson-Sopron megyében a nemfémes ásványi nyersanyag-
előfordulások jellemzőek, ezek közül is az építőipari és építőanyag-ipari nyersanyagoké. Jelentős ezen 
kívül az alacsony fűtőértékű tőzeg kitermelhető mennyisége (Hanság), és fontos ásványi nyersanyag a 
hordalékon lerakódott kavics, homok (elsősorban a Mosoni-sík és a Szigetköz) és az agyag (a megye 
területén szinte mindenhol).  Mészkövet Fertőrákoson jeleztek megkutatott területként.  
A megye hagyományos, szénhidrogén alapú energiahordozókban és ásványi anyagokban szegény, 
megkutatott lelőhely ezekből csak kevés helyen fordul elő. Ilyen a bakonyszentlászlói és fenyőfői bauxit, a 
soproni gneisz és a Mihályi határában található széndioxid mező.   
 
 
II/11. EGYÜTT TERVEZHETŐ TÉRSÉGEK ÖVEZETE 

 
Az együtt tervezhető térség az országos területrendezési tervben megállapított és a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti 
Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kivételével az 
agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi település-együttesek tartoznak. 
Az övezetbe Győr-Moson-Sopron megyéből a Győri agglomeráció és a Soproni 
településegyüttes tartozik. 
(2/9. sz. melléklet)  
 
Együtt tervezhető térségek övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok 
településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához – törvényben 
meghatározott – közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. 
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(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó 
részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el.  
 
Együtt tervezhető térségek övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezetbe tartozó települések körének megváltoztatásához külön jogszabály szerinti 
területrendezési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

 
b) Az övezetbe tartozó településekre készítendő egyszerűsített településszerkezeti tervben 

elsősorban a következő, térségi jelentőségű tartalmi elemeket javasolt összehangolni: 
 

 a közlekedési hálózat elemeit (országos közúthálózatot érintő új nyomvonalak, új 
településközi összekötő utak, fontos helyi, külterületeket feltáró közutak, 
üzemanyagtöltő állomások, kerékpárutak, esetleg turisztikai szempontból lényeges 
gyalogos útvonalak), 

 
 a több település ellátását szolgáló közműhálózati elemek helyét, nyomvonalát 

(ivóvíz, gáz, elektromos hálózat, hírközlés, szennyvíztisztító telep, csapadékvíz-
elvezetés és esetleg tározás, hulladéklerakó-hasznosító telep - amennyiben ezt a 
településcsoporton belül szükséges kijelölni), 

 
 „zöldmezős”gazdasági területek, ipari parkok (különös figyelemmel a zavaró 

hatású ipari létesítményekre), vagy innovációs, logisztikai területek helyét az 
érintett térségben rendelkezésre álló munkaerőhelyzet igényeit, valamint a 
kialakult hagyományos településszerkezeteket, a táj terhelhetőségét is figyelembe 
vevő nagyságrendben, 

 
 belterületek jelentősebb bővítésével járó lakóterületi, valamint üdülőterületi 

fejlesztési területek helyét, 
 
 egyes, különleges területi kategóriába tartozó létesítmények helyét (pl. nagy 

bevásárlóközpont, kórház, gyógyszálló, gyógyüdülő, gyógyfürdő, nagyobb 
kiterjedésű sportterület, bányászati területek, jelentősebb területet igénybevevő 
megújítható energiaforrás építményeinek - pl. szélerőműpark - helyszínei), 

 
 jelentősebb mezőgazdasági feldolgozó és tároló létesítmények, valamint nagy 

állattartó telepek helyét, 
 
 a térségi ökológiai hálózat elemeit, közigazgatási határokon átnyúló védett, vagy 

védelemre javasolt területeket, 
 
 a felsőbb szintű tervekben erdősítésre tervezett területek kijelölését. 

 
Az országos területrendezési tervbe bevezetett új övezet lehatárolásának az a célja, hogy a fejlesztési 
pólusok és a környező települések átlagosnál intenzívebb funkcionális kapcsolatai nyomán kialakuló 
térszerkezeti sajátosságok a területrendezés eszköztárával is szabályozott keretek között kezelhetők és 
összehangolhatók legyenek.  
Az övezet a Központi Statisztikai Hivatal 2003. évi felülvizsgálata és fogalommeghatározása szerint 
tartalmazza a kapcsolatok intenzitása alapján differenciált és lehatárolt sajátos települési térségeket 
(agglomerációk, agglomerálódó térségek, településegyüttesek). 
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Az övezetbe fenti lehatárolás alapján országosan összesen 19 települési térség tartozik –közöttük  a Győri 
agglomeráció és a Soproni településegyüttes is – 253 központi és vonzott településsel, az ország 
összterületéből mintegy 10%-ot (925 784 ha) kitevő részesedéssel. 
 

20. sz. ábra: Együtt tervezhető térségek országos övezete 
 

 
Forrás: OTrT 

 
A Győri agglomerációhoz a KSH a 2003. évi felülvizsgálat szerint Győrön kívül 28 település tartozik. A 
korábbi lehatárolásból 7 település nem került be a győri agglomerációba (Pannonhalma, illetve Tét és a 
közeli községek), viszont kibővült 6 szigetközi községgel. 
 

 
8. sz. táblázat: A Győri agglomeráció települései 

 

Győri agglomeráció Településszám 
(db) Terület (ha) 

Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Écs, Enese, Gönyű, GYŐR, 
Győrladamér, Győrság, Győrszemere, Győrújbarát, Győrújfalu, 
Győrzámoly, Hédervár, Ikrény, Kisbajcs, Kóny, Koroncó, Kunsziget, 
Lébény, Mecsér, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nyúl, Öttevény, 
Rábapatona, Vámosszabadi, Vének. 
 

29 76864 

Forrás: KSH 
 
A Győri agglomeráció, mint a legjobb helyzetben lévő agglomerációk egyike fejlődését – a veszprémi, 
székesfehérvári és szombathelyi agglomerációkkal együtt – elsősorban annak köszönhette, hogy az ország 
dinamikusan fejlődő térségében, a Dunántúl északnyugati részén helyezkedik el. Pozícióját meghatározza 
a szlovák határmentiség, az osztrák határ közelsége, valamint Győr kiemelkedő közlekedési csomóponti 
szerepköre. A térségen több vasúti fővonal és országos főútvonal halad át, a szlovák-magyar határon 
Vámosszabadin pedig közúti határátkelőhely is működik. Ezek az adottságok jelentős mértékben 
determinálták, hogy a külföldi működő tőke a térségbe áramlott.  
Az agglomeráció területi kiterjedését elsősorban a vonalas infrastruktúra (közút, vasút) határozza meg. 
Ezen belül meghatározó a közút, az agglomeráció feltételrendszerének legnagyobb mértékben a Győrből 
minden irányba sugarasan futó utak menti települések feleltek meg, kivételt képeznek a megyeszékhelytől 
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DK-i irányba húzódó 81-es főút mentiek. A sugaras úthálózat Győrt könnyen elérhetővé teszi, a 
központból kiinduló helyközi autóbusz járatok a térség minden településére eljutnak. A főútvonalak 
mentén lévő falvakat a rendszeresen közlekedő távolsági autóbuszjáratok is érintik.  
A térség sűrű vasúthálózata elvileg szintén jó alapot jelentene az agglomerálódás kiteljesedéséhez: Győrbe 
négy sugárirányú fővonal (Hegyeshalom-Budapest, Sopron-Győr, Celldömölk-Győr, Veszprém-Győr) 
érkezik be, melyeket Hegyeshalom – Csorna – Pápa – Veszprémvarsány – Kisbér - Komárom útirányon át 
kötnek össze mellékvonalak. A vasútvonalak a térségen belül 14 községet (48%) kötnek be a hálózatba. Az 
adottságokhoz képest azonban a vasút Győr ingavándor forgalmában betöltött szerepe minimális 
(mindössze 5%), pedig a menetidő általában rövidebb, mint az autóbusszal történő közlekedés esetén. A 
nagyobb igénybevételt gátolja többek között, hogy a győri vasúti megálló a belvárosban, az 
agglomerációban pedig a lakóterületekhez képest általában perifériálisan helyezkedik el, és hiányoznak a 
megfelelő parkolóhelyek is.  
Az agglomeráció nemzetközi megközelíthetőségét segíti a Győrtől 14 km-re lévő péri repülőtér, amely 
2003. évi megnyitása óta polgári- és magángépeket egyaránt fogadhat. 
Az agglomerációs térség szigetközi településein átvezető, több országot összekötő Duna-menti (6-os jelű 
EuroVelo) kerékpárút-hálózathoz kapcsolódó útszakasz a kerékpáros turistákat vonzza a térségbe. 
 
A Soproni településegyüttesbe a Központi Statisztikai Hivatal lehatárolása alapján eredetileg 21 település 
tartozott, mely körből Sopronnak csak a közvetlenül határos falvakkal voltak a településegyüttesekre 
kidolgozott kritériumok szerinti szorosabb kapcsolatai. A többi településsel már csak a földrajzi 
elhelyezkedés és a települési környezet differenciáltsága miatt is megoszlott a vonzás Sopron, valamint a 
környék városai és nagyobb lélekszámú települései között. Ez az állapot húsz év alatt érdemben nem 
változott, ezért a 2003. évi felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy csak Sopron és a 
településegyüttes belső gyűrűjébe tartozó öt település (Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza és Nagycenk) 
közötti kapcsolat szorossága és kiterjedtsége felel mega lehatárolás kritériumainak.   
 

9. sz. táblázat: A Soproni településegyüttes települései 
 

Soproni településegyüttes Településszám 
(db) 

Terület 
(ha) 

Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, SOPRON. 
 6 24311 

Forrás: KSH 
 
A soproni településegyüttes kiterjedését Sopron speciális földrajzi elhelyezkedése határozza meg. A város 
ugyanis országos szinten is unikális módon az országhatár mentén beékelődik Ausztria területébe, ezért 
tágabb környezetével csak korlátozott irányokban képes kapcsolatot tartani. A településegyüttes 
pozícióját tehát alapvetően meghatározza a határmentiség, valamint a határkapcsolatokat biztosító 
kiépült közúti és vasúti hálózati elemek a határátkelőkkel. Sopron elhelyezkedése és fejlődő kapcsolatai a 
szomszédos osztrák városokkal – Eisenstadt és Wienerneustadt –- a jövőben megalapozhatja akár egy 
határokon átnyúló településegyüttes kialakulásának lehetőségét is.  
A soproni településegyüttes közlekedés szempontjából jelenlegi legfontosabb eleme a Sopront Győrrel 
összekötő, Kapuvár és Csorna városán is áthaladó közlekedési folyosó, amely a 85-ös főútból és a vele 
párhuzamosan haladó GySEV-fővonalból áll (a Győr-Sopron vasútvonal villamosítása óta az elérési idő 
jelentősen csökkent). A térségen vezet át a 84-es főút, valamint a Sopront Szombathellyel összekötő 
vasútvonal is.  
A térség közúthálózata azonban a meglévők felújításán túl jelentős hálózati kiegészítésre is szorul. Ez a 
hatályos OTrT szerint egyfelől jelenti a 85-ös főút Győr (M1) és Sopron (országhatár) közötti kiváltását 
gyorsforgalmi úttal, másfelől a tervezett M9 és M85 gyorsforgalmi utak összekötését egy új főúttal Vép 
térsége (M86) irányából. 
A közúti határátkelők közül Sopronon és Kópházán keresztül jelentős tranzit személy- és teherforgalom 
bonyolódik. Sopron belső forgalma a várost elkerülő útszakasz megépítését követően jelentősen csökkent. 
A térségben még két közúti (Harkán és Fertőrákoson), két vasúti (Sopronban és Kópházán) határátkelő 
működik, vízi pedig Fertőrákoson. 
A településegyüttes nemzetközi megközelítését segítik a megyében lévő Pér (Győr), valamint 
Fertőszentmiklós nemzetközi forgalomra is megnyitott repülőterei, de Schwechat (Ausztria) nemzetközi 
repülőtere is csak 56 km-re van Soprontól. 
A vonzott településekről Sopron közúton megfelelően elérhető, a központból kiinduló helyközi autóbusz 
járatok a térség minden településére eljutnak. A főútvonal mentén fekvő Kópházát és Nagycenket a 
rendszeresen közlekedő távolsági autóbuszjáratok is érintik.  
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A népmozgalmi események alakulása mindkét településegyüttesnél jól érzékelhetően mutatja az 
agglomerációkra jellemző demográfiai jegyeket. 
 

21. sz. ábra: Népességszám változás 2003-2007 között 

 
Forrás: TeIR 

 
A viszonyítási időszakban a lakásépítési mutatók jól korrelálva a demográfiai folyamatokkal az ország egyes 
térségeiben különbözőképpen alakultak. A vidéki térségek közül az új lakások arányát tekintve 
kiemelkedik Győr-Moson-Sopron megye szinte teljes területe, de azon belül is a lakásépítések jelentős 
része a nagyvárosok agglomerációs övezeteiben valósult meg.  
A győri agglomerációban 100 lakásból átlagosan 7 épült 2003 és 2007 között, de az új lakások 15%-ot 
meghaladó aránya is jellemző jó néhány Győrrel szomszédos szigetközi, valamint 82-es és 83-as főút menti 
településen (Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Töltéstava, Vámosszabadi). 
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22. sz. ábra: Lakásépítési intenzitás 2003-2007 között 

 
Forrás: TeIR 

 
A Soproni településegyüttes lakásállományának a Győri agglomerációval egyezően szintén átlagosa 7%-a 
épült a számbavett öt év alatt, ezen belül Harkán annak szinte kétszerese (a községben 2003-tól került 
kialakításra egy 30 hektáros lakóparki terület 200 építési telekkel, kéthektáros tóval és a köréje épült 
szabadidőközponttal). Szám szerint a lakásépítések zöme (1700 lakás, az összes 90%-a) Sopronban 
realizálódott, de a felsoroltakon kívül is minden településen növekedett a lakásállomány. 
 
Az agglomerációs zónákban megvalósult és tervezett különböző területigényű beruházások összességében 
jelentős területfelhasználási változásokat is indukáltak, melyek kielégítéséhez a települési térségek (illetve az 
azok változását reprezentáló belterületek) növekedése – zömében a mezőgazdasági térségek rovására – is 
felgyorsult.  
A korábban már hivatkozott FÖMI digitális adatbázis tanulságai szerint a települési belterületek a Győri 
agglomerációban annak lehatárolása (2003) óta a települési belterületek összességében 32%-kal, mintegy 
2500 ha-ral növekedtek. Ennek tetemes részét – 1500 ha – a központi település, Győr könyvelhette el, de 
100 ha-t meghaladó mértékben nőtt Gönyű (erőművi-, egyéb ipari-, tartalék lakóterületek) és Győrújbarát 
(lakóterület) települési területe is.   Emellett az agglomerálódás tipikus jeleként a központi település körüli 
közvetlen településgyűrű (Ikrény kivételével) minden településének belterületi növekménye intenzívebb 
(zömében 51 - 100 ha közötti) volt, mint a külső gyűrűé.  
 
A Soproni településegyüttes területén tapasztalt lakásépítési intenzitás – kiegészülve az egyéb funkciójú 
területigényes beruházásokkal – szintén kinőtte a korábbi belterületek beépítésre szánt területeit, ezért 
azok 2003 és 2008 között a Soproni településegyüttes településein összességében mintegy 1200 ha-ral 
növekedtek. A változás minden települést érintett a 30 és 90 hektár közötti növekedési tartományban, 
kivéve Sopront, ahol ezen időszak alatt közel 900 ha-ral nőtt a központi belterület. 
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23. sz. ábra Központi belterületek változása 2003-2008 között 

 
Forrás: TeIR 

 
A Győr-Moson-Sopron megyében lehatárolt településegyüttesek területén 2003 óta végbement folyamatok 
az ország többi településegyüttesével összehasonlítva is azt támasztják alá, hogy azok az átlagosnál 
intenzívebb funkcionális kapcsolatokat generáltak a központ és a vonzott települések között. Ezért a 
fejlődés nyomán kialakult és folyamatosan változó térszerkezeti kapcsolatokat időszerű lenne a 
településegyüttesek szintjén is összehangolni és szabályozni.  
Ennek érdekében úgy a Győri agglomeráció, mind a Soproni településegyüttes területére indokolt lenne az 
OTrT 16/B. § (1) bekezdésében „ajánlott” közös egyszerűsített településszerkezeti tervet elkészíttetni, és 
az érintett önkormányzatokkal elfogadtatni. 
 
 
II/12. KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület az országos területrendezési tervben 
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 
amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO 
tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére 
hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók. 
 
Győr-Moson-Sopron megyében az övezetbe a Győr közigazgatási területén lévő 
gyakorlóterek és laktanya kerültek besorolásra. (2/10. sz. melléklet). 
 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni. 
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(2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációját ajánlott minél előbb 
elvégezni. 

b) A honvédségi területek környezetében a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelően 
a települések szabályozási tervében védőövezetet és ezen belül területhasználati 
korlátozásokat szükséges meghatározni egyrészt a honvédelmi érdekekre tekintettel, 
másrészt a környező nem katonai területeken folytatott tevékenységek és 
területhasználatok biztonsága érdekében. 

 
A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetének lehatárolását az ország védelmi képességét 
meghatározó, a NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges objektumok, és területek fenntartása indokolja.  
Az új övezet területi lehatárolása a megyei területrendezési tervek készítése során az országos és a megyei 
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének 
kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium (HM) 
előzetes adatszolgáltatása alapján történt. 
Az övezetbe Győr-Moson-Sopron megyében a Győr közigazgatási területén lévő légvédelmi 
rakétaezrednek otthont adó laktanya, illetve a működéshez szükséges gyakorlóterek és kapcsolódó 
objektumok kerültek besorolásra. Az egység honlapja szerint a légvédelmi rakétaezredet a honvédelmi 
miniszter 26/2007. számú határozatával 2007. március 1-jei hatállyal alapította, amely a Honvédség 
egyetlen    légvédelmi rakéta fegyvernemi katonai szervezete. Fő feladata, hogy kijelölt tűzalegységeivel a 
Légierő egyéb erőivel, más katonai szervezetekkel, továbbá a szövetséges erőkkel együttműködve, a 
NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATINADS) a kijelölt katonai objektumok és kiemelt 
fontosságú ipari-energetikai létesítmények, valamint a szárazföldi csapatok meghatározott 
csoportosításainak légvédelmi rakéta oltalmazása.  
Az 1976-ban épült laktanya Győr-Likócs városrészen található, területe mintegy 50 hektár, melyen 60 
építmény található. Az elmúlt években (2006) végzett felújítási munkálatoknak köszönhetően a győri 
laktanya a Magyar Honvédség egyik legjobb munkahelyi feltételeket biztosító, legjobb állapotban lévő és 
rendben tartott kaszárnyája. 
A laktanyához tartozik a hozzávetőleg 1300 hektár területű gyakorlótér, felújított gyalogsági lőtérrel, 
vezetési pályákkal, robbantási gyakorló pályával, légvédelmi gyakorlóterekkel. 
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott rendezési terve az övezetbe tartozó 
kiemelten fontos meglévő honvédelmi célú területeket (fehérrel körbehatárolva) három területhasználati 
típus szerint tünteti fel. 
 
Beépített területek, melyek az OTÉK szerinti „különleges terület-honvédelmi területek” közé tartoznak. A 
településszerkezeti terv ezeket a területeket (laktanya, lőszerraktár) beépítésre szánt területként 
szerepelteti, ezért épületek, építmények elhelyezése elsősorban itt lehetséges. 
Védendő természeti értékekben gazdag gyep, illetve cserjékkel, erdőfoltokkal tarkított területek, melyek 
szintén a különleges terület-honvédelmi területek közé tartoznak, de az előzőektől eltérő beépíthetőségi 
paraméterekkel.  Itt a természeti értékek – értékes gyepek – védelmét biztosítani kell, rajtuk építmények 
elhelyezése nem megengedhető. 
Honvédelmi célokat szolgáló erdőterületek, melyek meglévő és üzemtervezett erdőterületek, rendeltetésük 
pedig elsősorban védelmi. Ezek zömében a győrszentiváni lőtér körül üzemtervezett honvédelmi érdekeket 
szolgáló erdők, melyek egyben a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részei is, így itt a természeti értékek 
megőrzését biztosítani kell. 
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24. sz. ábra: Győr térszerkezeti terv - honvédelmi célú területek 
 

 
Forrás: Győr Megyei Jogú Város településrendezési terve, 2006  

 
 
II/13. HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Honvédelmi terület a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 
övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű 
ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységek végzésére szolgál. 
  
A Honvédelmi Minisztérium előzetes adatszolgáltatása alapján a honvédelmi terület 
övezetébe tartozó terület Győr-Moson-Sopron megyében érintettség hiányában nem került 
lehatárolásra. 
 
 
II/14. MAGTERÜLET ÖVEZETE 
 
A magterület a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 
biztosítani képesek és számos védett, vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont (2/11. 
sz. melléklet). 
 
Az övezet az országos ökológiai hálózat országos övezetének része. Az országos ökológiai 
hálózat övezet három térségi övezetre tagolódik: magterület, ökológiai folyosó és puffer 
terület övezete. E három térségi övezet mindegyikére vonatkozik az országos ökológiai 
hálózat övezetére vonatkozó szabály is. 
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Országos ökológiai hálózat övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
 
Magterület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
– beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
 
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő 
kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és 
építmények megőrzését és ezek követelményeit. 
 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
 
Magterület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
b) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 

létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 
c) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben 

(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési 
cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) 
javasolt. 
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d) Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti 
terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthető. 

e) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok 
jellegű építmény nem helyezhető el. 

f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt. 

g) Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával javasolt a 
helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 

h) A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
i) A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
j) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg. 
k) A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 

megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
l) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 

történhet. 
m) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

n) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 
terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új 
víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezhető. 

o) Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
p) Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
q) Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett útvonalakon 

lehetséges. Egyéb technikai sport űzése nem javasolt. 
 
 
Az országos ökológiai hálózat (ÖH) övezete a természetes és természetközeli élőhelyek rendszere, amely az 
élőhelyek közötti ökológiai folyosók által biztosított biológiai kapcsolattal elősegíti a fajok vándorlását, 
terjedését és ezzel a biológiai diverzitás megőrzését. Az ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, 
valamint egyes védett természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti 
területek és természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes 
elnevezését jelenti (Tvt. 53.§ (3) b) pontja alapján). Az ökológiai (zöld) folyosó az egyes védett természeti 
területek, valamint egyes védett természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek, érzékeny 
természeti területek és természeti területek között a biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt elősegítő 
területeket, területsávokat és területmozaikokat, és ezek láncolatát, valamint az ezeken található 
élőhelyeket jelenti (Tvt. 53.§ (3) a) pontja alapján). 
 
A 2003-ban hatályba lépett OTrT-ben szereplő országos ökológiai hálózat a felülvizsgálat során területi 
lehatárolását és övezeti felbontását tekintve egyaránt módosult. Az új övezeti lehatárolás az eredetileg 
lehatárolt területek nagyságrendjéhez képest jelentősen bővült, tekintettel az országos hálózatba került új 
védetté nyilvánított, valamint a Natura 2000 területekre. 
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25. sz. ábra Az országos ökológiai hálózat módosítása 

 
Forrás: Váti Nonprofit Kft. 

 
Az országos ökológiai hálózaton belül a magterületek olyan stabil állapotú természetes, vagy 
természetközeli élőhelyek, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, rajtuk a külső és belső környezeti feltételek révén a 
természetes folyamatok érvényesülnek. Biodiverzitásuk nagyobb, mint a magterületet körülvevő 
területeké, unikális élőhelyeket, védett, fokozottan védett társulásokat tartalmaznak. Az elsődleges cél 
ezeken a területeken a biodiverzitás komplex védelme. A magterületek a lehető legtöbb természetes 
populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. 
Természetközeli élőhelyek az ember által fenntartott, vagy befolyásolt, magas diverzitású rendszerek, pl. 
erdők, hegyi kaszálók, legeltetett puszták stb. 
Az övezet konkrét kiterjedésének megfelelő területi lehatárolása a megyei területrendezési tervben a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által szolgáltatott előzetes adatszolgáltatás alapján, a 
működési területében érintett nemzeti parkok igazgatóságainak bevonásával történt. 
 
A magterület övezete Győr-Moson-Sopron megyében egyrészt az egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított 
országos jelentőségű védett természeti területek (NP, TK, TT) és a nemzetközi védelem alatt álló (ramsari, 
bioszféra rezervátum) területeket fedi le, másrészt a Natura 2000 területek nagyobb részét.   
Az övezetbe legnagyobb területtel a Fertő-tó, Mosoni-sík, Szigetköz és Hanság különleges madárvédelmi 
területei, valamint a Fertő-tó, Hanság, Szigetköz, Dudlesz-erdő, Soproni-hegység, Határmenti-erdők, 
Rábaköz, Répce-mente, Gönyűi homokvidék és Pannonhalmi-dombság kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területei tartoznak. 
 
A magterületek részterületei az alábbiak: 
 
Nagyobb kiterjedésű összefüggő magterületet a Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos jellegű területén 
belül – melyhez osztrák oldalon kapcsolódik a Neusiedlersee Nationalpark – a Fertő-táj területi egysége 
képez: 
– a Fertő-tó (Közép Európa legnagyobb szikes tava) magyar oldali része jelentős nádas területekkel és 
mocsárvilággal, élőhelyet biztosítva rendkívül gazdag állatvilágnak. Jelentősége nem csak az itt fészkelő 
madarak számára kiemelkedő, hanem számos költöző madár gyülekező, és pihenőhelye is, különleges 
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madárvédelmi és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területekkel; 
– Fertő-tó délkeleti részéhez csatlakozó – egykor a tó árteréhez tartozó, a vízrendezéssel összefüggésben 
megváltozott – terület szikes rétekkel és legelőkkel tipikus sótűrő növényzettel, gazdag állatvilággal, 
különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területekkel; 
– a Fertőmelléki dombsor egy része, a pannon lejtő-sztyeppek ritka, védett növényfajaival, kiemelt 
jelentőségű különleges természet-megőrzési területekkel. A Fertőmelléki dombsorhoz tartozó különálló 
magterület mozaik a Szárhalmi erdő növényföldrajzi, botanikai különlegességekkel, gazdag állatvilággal. 
 
Kisebb-nagyobb magterület mozaikok a Fertő-Hanság Nemzeti Park másik fő területi egységén a 
Hanságon belül találhatók. A Hanság elsődleges természeti értékeit a tőzeges területek, – a lecsapolások 
után is fennmaradt – láperő maradványok, láprétek, a Tóköz viszonylag érintetlenül maradt tavai (Fehér-
tó, Barbacsi-tó), a tölgy-kőris szil ligeterdők még meglévő foltjai alkotják sajátságos élővilággal, 
különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területekkel. 
 
A Répce-menti magterület egyben a Nemzeti Park legkisebb területi egysége. Az érintett területen – a folyó 
szabályozatlan partszakaszán – ártéri mocsárrétek és Csáfordjánosfa határában maradvány ártéri 
ligeterdő – Tőzikés erdő – kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület alkotják a fő 
természeti értéket.  
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összefüggő magterület a Szigetközi 
Tájvédelmi Körzetben a Duna hullámtere. Kiemelkedő természeti értékei az Öreg-Dunához és árteréhez 
kapcsolódó értékes élőhelyek, élőhely-együttesek (ártéri ligeterdők, nedves rétek, holtágak, mellékágak), 
egyedi életközösségek, különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 
területekkel. Jelentős magterületet alkotnak a Szigetközi Tájvédelmi Körzet másik területi egységeként a 
Mosoni-Duna menti erdők. A részben még természetközeli állapotban lévő keményfa-ligeterdők, 
égerlápok, gyertyános-kocsányos tölgy társulások megőrzése, védelme országos érdek. A tájvédelmi körzet 
különálló kisebb magterület-foltjai a sajátos vízrendszerű, növény- és állatvilágú egykori szigetközi táj 
értékes mozaikjait őrzik. 
 
A Soproni Tájvédelmi Körzet jelentősebb kiterjedésű magterületének – egyben Natura 2000 területének – 
természeti értékét sajátos, csak az Alpokaljára jellemző tájképi, földtani és felszínalaktani adottságai, 
különleges Kelet-alpesi flórája és faunája, valamint a területén található kultúrtörténeti értékek alkotják. 
A tájvédelmi körzet a Soproni hegység területe, a 85%-os erdőborítottságának mintegy fele természetes 
állapotú erdő, jellemzőek a mészkerülő bükkösök és gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. 
 
A négy fő részből álló Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet jelentősebb magterülete – egyben a tájvédelmi 
körzet legnagyobb kiterjedésű területi egysége – a Pannonhalmi-dombság összefüggő erdőterülete. A 
dombság eróziós völgyek által tagolt hármas dombvonulatát eredetileg cseres-tölgyesek, és tatárjuharos 
lösztölgyesek borították melyeknek csak kisebb-nagyobb foltjai maradtak a jórészt telepített erdők között. 
A természeti értékek mellett – tájkép, látványos felszíni formák, geológiai formációk, erdőtársulások, 
gazdag növény és állatvilág – a Pannonhalmi-dombság kultúrtörténeti értéke is jelentős.  
Kisebb kiterjedésű magterület a Kisalföldi meszes homokpuszta – a tájvédelmi körzet másik területi 
egységének – megyét érintő mozaikja. A domborzati változatosság eredményeként kialakult 
mikroklímával összefüggésben a terület jellemző növénytársulásai a homokpusztai gyepek, illetve borókás 
szürkenyárasok, kocsányos tölgyesek (Gönyűi-erdő). Az Erebe-szigetcsoport magterület-mozaik a 
tájvédelmi körzet értékes területi egysége (érintett település: Gönyű). A Nagy-Duna és mellékágai között 
lerakódott hordalékzátonyokból kialakult szigetek jellemző folyóparti társulása a fűz-nyár puha- és 
keményfa ligeterdő. A terület a madárvilág, számos vízimadárfaj kedvelt élőhelye, a költöző madarak 
pihenőhelye. 
 
A Rába és a Holt-Marcal közti magterület természeti, tájképi értékét a náddal és gyékénnyel kísért 
morotvák, mocsaras zsombékosok, tocsogók, puhafás ligeterdők, nedves rétek képezik. A terület védett 
növényfajok élőhelye, számos védett madár fészkelőhelye, a gyirmóti Nagyrét a költöző madarak kedvelt 
pihenőhelye. 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területének magas természeti értékű, jelentős 
kiterjedésű magterülete a Mosoni sík. A különleges madárvédelmi terület a mezei madárfajok, a kisalföldi 
túzokállomány kedvelt és fontos élőhelye. 
 
Kisebb kiterjedésű magterület mozaikok – Natura 2000 területek – elszórtan, a megyében több helyen 
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találhatók pl. Sopronban a Bécsi-domb-, az Ikva-patak menti-, a Liget-patak menti, és a Botanikus kert 
természetvédelmi területek; valamint a Dudlesz-erdő; Nagycenken a hársfasor természetvédelmi terület; 
Pannonhalmán az arborétum természetvédelmi terület; a Határ-menti erdők; és a Rába-közben több 
helyen. 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park működési területéhez tartozó jelentős Győr-Moson-Sopron megyei 
magterület-mozaik a Fenyőfői-ősfenyves Fenyőfő és  Bakonyszentlászló területén. Természeti értéke a 
Kárpát-medence belsejének egyetlen talajtani okokból – laza humuszszegény homokos talajon a jégkorszak 
óta – fennmaradt őshonos erdeifenyő állomány, valamint az élőhelyhez tartozó védett növény- és 
állatállomány. 
 
 
II/15. ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE  
 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan 
területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 
élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben 
természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb 
élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. (2/11. sz. 
melléklet). 
 
Ökológiai folyosó övezetére vonatkozó szabály 

 
(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
– beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 
 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 
 
Ökológiai folyosó övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
b) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 

létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 
c) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben 

(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési 
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cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) 
javasolt. 

d) Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti 
terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthető. 

e) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok 
jellegű építmény elhelyezése nem javasolt. 

f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt. 

g) Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával javasolt a 
helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 

h) A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
i) A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
j) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg. 
k) A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 

megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
l) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 

történhet. 
m) Az övezetben külterjes gazdálkodási tevékenység kívánatos. 
n) Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág 

fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat javasolt telepíteni. 
o) Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 
p) Az ökológiai folyosók hézagainak pótlására törekedni kell. 
q) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

r) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 
terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új 
víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezhető. 

s) Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
t) Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
u)  Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett útvonalakon 

lehetséges, egyéb technikai sportok nem javasoltak. 
 

 
Az ökológiai folyosó övezete funkciójában különül el a többi övezettől. A természetes és természetközeli 
területek között a biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt elősegítő területek (sávok, mozaikok) láncolata, 
amely nem csak funkcionáló folyosó, hanem rehabilitálandó terület is lehet. A folyosók lehetnek 
összefüggő folytonos élőhelyek, vagy foltszerű, elszórt élőhelyek hálózata. Az elszórt hálózatok folyosóba 
történő rendezésekor figyelembe kell venni az élőhelyeket láncolatba rendező alapelveket is (pl. 
domborzat, szélirány, stb.). Az ökológiai folyosóba tartoznak a különböző ökoszisztémák határzónáinak 
átmeneti élőhelyei. Az ökológiai folyosók egyik típusát alkotják a zöld folyosók, amelyek jellemzője, hogy 
nem természetes módon alakultak ki. Ilyen folyosót alkotnak az utat kísérő árok, fa- vagy bokorsorok, a 
településen folyamatosan meglévő kertek, stb. Ezek általában nem önfenntartó rendszerek, ugyanakkor 
szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában, a helyváltoztató mozgások 
lebonyolításában.  
Az övezet konkrét kiterjedésének megfelelő területi lehatárolása a megyei területrendezési tervben a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által szolgáltatott előzetes adatszolgáltatás alapján, a 
működési területében érintett nemzeti parkok igazgatóságainak bevonásával történt. 
 
Győr-Moson-Sopron megyében összefüggő folyosót rajzol ki a Lajta, Rába, Marcal, Rábca, Hansági-
főcsatorna mente és melléke. A Rába menti területek egyben kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területek is (Natura 2000). Habár a folyó megyei szakasza erősen szabályozott, ennek ellenére mind az 
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ártéren, mind a mentett oldalon értékes természetes élőhelyek (puhafaligetek, keményfaligetek), Győr 
környékén ecsetpázsitos mocsárrétek és franciaperjés kaszálórétek maradtak fenn. A mélyebb fekvésű, 
csaknem állandóan vízzel borított területeken üde sás- és láprétek jellemzőek. A természetes erdők helyét 
zömmel már nemes nyaras ültetvények foglalják el, amelyek szinte vonzzák a tájidegen növényfajokat. 
A foltszerű elszórt élőhelyek jellemzően a Rábaközben és a Sokoróalján fordulnak elő, főként 
erdőterületként. Az övezetbe kis részben gyep és szántó területek is kerültek, amelyek az élőhely 
helyreállítás (rekonstrukció, rehabilitáció, létrehozás) színterei lehetnek. A természetvédelem számára az 
ökológia folyosók meghosszabbítása és kiterjesztése, több kapcsolódási ponttal való egymáshoz illesztése 
további feladatot jelent. 
Az ökológiai folyosó övezete esetenként települési területet is magában foglalhat. 
 
 
II/16. PUFFERTERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan 
rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák, vagy mérséklik azoknak a 
tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók 
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek (2/11. sz. 
melléklet). 
 
Pufferterület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
 
Pufferterület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén pufferterületen csak üdülő és lakó 
(kertvárosias, falusias) települési területfelhasználási egység kijelölése javasolt.  
Jelenleg beépítésre szánt területbe sorolt ökológiai folyosó terület esetén a további 
beépítettség növelése nem engedhető meg. 

b) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával 
történhet. Művelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása csak a táj arculatának 
megfelelően, a termőhelyi viszonyokhoz igazodó természetközeli gazdálkodás érdekében 
— külterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás — javasolható. 

c) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt.  

d) Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt 
e) Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával javasolt a 

helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
f) A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
g) A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell.  
h) Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 
i) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

j) Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
k) Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
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A pufferterület a magterületek és ökológiai folyosók körüli funkcionális védőzóna, melynek az a szerepe, 
hogy megakadályozza, vagy mérsékelje a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát, 
rendeltetését és ökológiai stabilitását kedvezőtlenül befolyásoló hatásokat. A puffer területek magasabb 
tájhasználat-intenzitásúak, természetességük alacsonyabb az ökológiai folyosókénál, természetességüknél 
fogva viszont alkalmasak kiemelt jelentőségű fajok vagy élőhelyek fenntartására, a környezetterhelő, 
illetve degradáló hatások kivédésére. Szélességét, kiterjedését a magterület vagy folyosó sérülékenysége és 
a várható külső hatások jellege és erőssége határozza meg. 
A védőfunkció rendszerint nem terjeszthető ki minden negatív hatás megszűrésére, de a megőrizni kívánt 
élőhelyek jellegétől függően az elsődleges veszélyeztető tényezőkkel szemben valamilyen védelmet kell 
nyújtania.  
A pufferterület kijelölésénél törekedni kell a kedvezőtlen alakzatú magterületek és folyosók térbeli 
anomáliáinak kiegyenlítésére.  
 
Az övezet konkrét kiterjedésének megfelelő területi lehatárolás a megyei területrendezési tervben a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által szolgáltatott előzetes adatszolgáltatás alapján, a 
működési területében érintett nemzeti parkok igazgatóságainak bevonásával történt. 
Győr-Moson-Sopron megyében a pufferterületek a magterületekhez és az ökológiai folyosókhoz szorosan 
kapcsolódva helyezkednek el. Kiterjedt pufferterület övezettel rendelkeznek a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park tájegységeinek (Fertő-táj, Hanság) magterületei, a rábaközi magterületek. A folytonos (Lajta, Rába, 
Rábca, Marcal) és elszórt ökológiai folyosó területek a Rábaközben, a Pannonhalmi-dombságon 
rendelkeznek pufferterület övezettel. Művelési ágak szerint a pufferterületekbe mindazon kevésbé 
természetes és természetközeli erdők kerültek, amelyek a magterületbe és ökológiai folyosóba nem voltak 
sorolhatók. Ezen túlmenően pedig a gyep és szántóterületek is részét képezik.  
A pufferterület övezete esetenként települési területet is magában foglal. 
 
 
II/17. TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓ HELY KIJELÖLÉSÉHEZ VIZSGÁLAT 
ALÁ VONHATÓ TERÜLET ÖVEZETE 
 
Az övezet azon területeket jelöli, amelyek térségi hulladéklerakó hely (a vegyes összetételű, 
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek 
összessége) telepítésére a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek megőrzése, 
illetve a természeti erőforrások védelme szempontjából a leginkább alkalmasak (2/12. sz. 
melléklet). 
 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó 
szabály 
 
(1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében 
térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az 
országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhető ki.  

 
(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy 

a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
b) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területen, 
c) erdőterületen, 
d) világörökség és világörökség-várományos területen, 
e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, 
f) rendszeresen belvízjárta területen, 
g) nagyvízi meder területén, 
h) földtani veszélyforrás területén, 
i) vízeróziónak kitett területen és széleróziónak kitett területen, 
j) kiemelt fontosságú honvédelmi területen és honvédelmi területen, 
k) a beépítésre szánt területbe sorolt területen és annak határaitól számított 1000 m-es 
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területen belül, kivéve a jelentős mértékű zavaró hatású iparterületet és a 
hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges területet, 

l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös felhasználású katonai és polgári 
repülőtér 15 km-es körzetében, 

térségi hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. 
 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó 
ajánlás 
 

a) Térségi hulladéklerakó hely kijelölését a vonatkozó OTrT szabályokon túl a 
tájképvédelmi terület övezetén belül is indokolt elkerülni. 

b) A megyére (régióra) — az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseivel 
harmonizáló – kidolgozott komplex hulladékgazdálkodási koncepció alapján a megye 
területén meg kell határozni a hulladékok hasznosításának, újrahasznosításának, 
égetésének, deponálásának lehetőségeit. 

c) Környezetvédelmi szempontok alapján szorgalmazni kell az egyedileg (települési 
szinten) kialakított hulladéklerakók helyett térségi hulladéklerakók létesítését. 

d) A meglévő települési kommunális hulladéklerakók felszámolásával egyidejűleg az 
érintett területek rekultivációját is szükséges elvégezni, azokat a készülő vagy 
felülvizsgálatra kerülő településrendezési tervekben feltüntetni. 

 
 
A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó szabályozás 
megállapítja a regionális hulladéklerakó elhelyezése szempontjából kizáró feltételeket.  
Az OTrT módosításával a kizáró feltételek egyfelől pontosodtak, másfelől módosultak az újonnan 
bevezetett egyes védelmi övezeteknek megfelelően. 
 
Az övezet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben kijelölhető azon területeket foglalja 
magába, ahol a térségi övezetek védelmi érdekeit a térségi hulladéklerakó nem veszélyezteti. Konkrét 
hulladéklerakó-hely – fenti övezeten belül – csak a jogszabályban meghatározott további vizsgálatok, 
valamint az országos, illetve a területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el. A tényleges 
helykiválasztás feltételeit továbbra is a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 
20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletet határozza meg. Fentiek figyelembevételével megyei hulladék-elhelyezési 
koncepciót kell kidolgozni. 
 
Tekintettel arra, hogy a megyében kialakított és kialakítás alatt álló térségi hulladéklerakók (Győr, 
Jánossomorja és Csér települések területén) fenti irányelveknek megfelelően létesültek/létesülnek, az 
előírások az esetleges további, távlatban létesítendő térségi lerakókra vonatkoznak. 
 
 
II/18. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG-VÁROMÁNYOS TERÜLET 
ÖVEZETE 
 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 
kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 
szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 
feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 
nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 
jelöltek legyenek.  
 
Győr-Moson-Sopron megyében az övezetbe a Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen 
természeti környezete, a Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj magyar oldalon érintett települései, 
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valamint a római limes magyarországi szakaszának megyében található települései kerültek 
besorolásra (2/13. sz. melléklet). 
Az övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell 
meghatározni. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezetére vonatkozó szabály  
 
(1) Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás 
módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. 
 
(2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek területe nem bővíthető.  
 
(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését 
elősegítve kell elhelyezni. 
  
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 
 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) A világörökség várományos területre elkészülő kezelési terv által lefektetett 
elhatározásokat az egyes települések településrendezési tervei foglalják szabályzatba. 

b) A terület jövőjét meghatározó helyi tervekben a kulturális örökségi értékek védelme 
prioritást kell, hogy élvezzen. 

c) Biztosítani szükséges a világörökség-várományos területen található régészeti emlékek 
feltárást, megőrzését, értékeiknek bemutatását. 

d) A világörökség-várományos területen minél előbb meg kell oldani a tájsebek 
rekultivációját. 

e) A világörökség-várományos területekkel szomszédos lehetséges beépítéseket a helyi 
építési szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok alapján kell 
meghatározni. 

 
 
Az UNESCO által világörökségi területté és annak védőövezetévé nyilvánított területek kulturális 
örökségünk legértékesebb részeit képezik, amelyek fenntartására Magyarország nemzetközi 
kötelezettséget vállalt.  
 
Magyarország 1985-ben csatlakozott „a világ kulturális és természeti örökségének védelméről” szóló, 
1972-ben született Világörökségi Egyezményhez. Az UNESCO a Világörökségi Listára eddig 137 állam 
812 helyszínét vette fel.  A Világörökségi Listán szereplő, jelenleg 8 helyszínével Magyarország előtt nagy 
lehetőségek nyíltak meg, ugyanakkor a csatlakozással az állam vállalta az Egyezmény célkitűzéseinek 
valóra váltásából következő kötelezettségeket is.  
 
A már világörökségi listán szereplő területek mellett Magyarországon továbbiak előterjesztését is tervezi. 
Ezek a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek, amelyeket Magyarország 
(mint részes állam) nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a „A világ 
kulturális és természeti örökségének védelméről” szóló 1972.évi UNESCO Egyezmény szerinti 
Világörökségi Listára való felvételre jelölje. A világörökség várományos területek kijelölése – a szükséges 
értékvizsgálatok elvégzése és a dokumentációk összeállítása után – jogszabályi felhatalmazással a 
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága feladata. A világörökség várományos területek értékeinek 
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megőrzését – a kijelöléstől a döntésig – biztosítani kell. Világörökségi várományos listán jelenleg 10 
helyszín szerepel. 
 

26. sz. ábra Világörökségi és világörökség-várományos területek által érintett települések 

 Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 
A világörökség és világörökség várományos területek használatra vonatkozó szabályok közül a külszíni 
bányászatra vonatkozó korlátozás a világörökségi helyszínek tájképi megjelenését, a védettséget 
megalapozó, az idegenforgalmi vonzerő jelentős elemét alkotó tájképi értékek megőrzését célozza. A 
korlátozás csak az új külszíni bányák létesítésére, meglévő külszíni művelésű bányák bővítésére 
vonatkozik, így nem akadályozza az egyes világörökségi helyszíneken, világörökség várományos 
területeken a több évszázados hagyományokkal rendelkező bányák (pl. kőbányák) továbbélését, és 
lehetővé teszi az övezetben a terület földtani fejlődését, sajátosságait és a hagyományos tevékenységeket 
bemutató kulturális fejlesztéseket. Az övezetre vonatkozó további szabályok az infrastrukturális 
hálózatok és létesítmények tájbaillesztési kötelezettségét, valamint a tájidegen építmények elhelyezésének 
korlátozását tartalmazzák.  
 
Győr-Moson-Sopron megye – köszönhetően változatos tájképi és épített környezeti értékeinek – országos 
összehasonlításban is előkelő helyet foglal el a világörökségi helyszínek és a várományos területek 
tekintetében. Területét két világörökségi helyszín (a Pannonhalmi Bencés Főapátság, és a Fertő-
Neusiedlersee kultúrtáj), valamint egy világörökség-várományos terület (a római limes magyarországi 
szakasza) is érinti. 
A megyei övezet területi (településsoros) lehatárolása a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek 
készítése során az országos és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 
jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium előzetes adatszolgáltatása alapján történt. Ennek megfelelően az 
övezet a megye 22 települését érinti, a következők szerint: 
 
 

 Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete 
- Pannonhalma  
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A Pannonhalmi Bencés Főapátság Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és 
művészettörténeti központja. A főapátság vonzereje és a környék természeti adottságai miatt a város 
Magyarország turisztikai térképén az egyik leglátogatottabb célpontnak számít. A fő turisztikai látnivaló, 
az „ezeréves apátság” nemcsak építészeti jelentőséggel bír, hanem sokoldalú kiállításaival és 
gyűjteményeivel kultúrtörténeti emlékeket tár a látogató elé.  
A főapátság látványos épületegyüttese a Szent Márton-hegyen épült fel. A román stílusú altemplom és 
kerengő, valamint a gótikus bazilika az évszázadok során barokk és klasszicista stílusú épületrészekkel 
egészült ki, amelyek a főapátság mai arculatát meghatározzák. A 19. századi könyvtárterem 400 ezres 
gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Az egész épületegyüttest a magyar klasszicizmus egyik 
legismertebb alkotása, az 55 méter magas torony koronázza. 
A Pannonhalmi Bencés Főapátság az UNESCO Világörökség Bizottságának döntése nyomán 1996 
decembere óta a világ kulturális örökségének része. 

 
 Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj (magyar oldalon érintett települések) 

- Fertőboz 
- Fertőd 
- Fertőhomok 
- Fertőrákos 
- Fertőszéplak 
- Hegykő 
- Hidegség 
- Nagycenk 
- Sarród (Fertőújlak) 
- Sopron (Balf) 
 

A világörökségi helyszín konkrét területét a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő-tavi részének teljes 
területe, Fertőboz, Fertőrákos kőfejtője, a fertődi Esterházy és a nagycenki Széchenyi kastély és 
környezetük alkotja (osztrák oldalról ide tartozik a Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark vizes 
élőhelyeinek területe és Ruszt belvárosa). 
 
A Fertő tó (németül Neusiedler See) Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete, mintegy 20 
ezer éves. Területén Ausztria és Magyarország osztozik úgy, hogy nagyobbik része osztrák terület.  
Partvidéke a magyarországi Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz és az ausztriai Neusiedler See – Seewinkel 
Nemzeti Parkhoz tartozik.  
 
Ezen a területen belül rendkívüli módon változatos állat- és növényvilágot lehet találni, tekintettel arra, 
hogy van itt kontinentális alföldi sztyeppei tó, a szubmediterrán dombok és a szubalpin hegyek, valamint 
magashegységek. Ezek az eltérő klimatikus feltételek gazdag (Európában egyedülálló) természeti 
jellegzetességeket hoztak létre. A talaj és víz sótartalma egy másik olyan elem, amelyik hozzájárul a Fertő-
tó és a környező tájegység biológiai sokféleségéhez. A Fertő-vidék legsajátságosabb tulajdonsága 
mindazonáltal a náddal borított nagy felszín és a víz sekélysége. A magyar rész vízfelületének 4/5-ét, az 
osztrákénak felét fedi nád, a vízhőmérséklet pedig viszonylag gyorsan követi a levegő hőmérsékletét, így 
nyáron a vízhőmérséklet akár 30o C-ra is felmehet. 
 
A tó környezetében élő lakosság múltbeli és jelenlegi etnikai összetétele németek, szlávok, horvátok és 
finnugor altáji eredetű népek ugyanolyan sokféleségét mutatja, mint az állat- és növényvilág. 
A Fertő eredete és múltja sokat vitatott kérdés. Régészeti feltárások következtében tudjuk, hogy a tó 
környéke már az újkőkor óta lakott. A rómaiak Pelso, Pejso illetve, Peiso név alatt ismerték. A német 
Neusiedl (régebben Neusiedel) elnevezés a tatárjárás után betelepített német "vendégekre" (hospites) utal. 
A trianoni békeszerződéssel vált határmenti tóvá. 
A Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj az UNESCO Világörökség Bizottságának döntése nyomán 2001 óta a 
világ kulturális örökségének része. 
 

 A római limes magyarországi szakasza (világörökségi várományosi listán szereplő helyszín) 
 

A Római Birodalom határai a mai Nagy-Britanniától egészen a Fekete-tengerig, keleten az Eufráteszig, 
délen a Szaharáig és a Núbiáig nyúltak. Az európai limes mentén általában folyók jelentették a határt, így 
a Rajna és a Duna teljes hosszában védelmi szerepet töltött be. 
Magyarország területén a Duna mentén 500 km hosszan húzódik az ókori Római Birodalom határa, ami a 
világörökségi címmel méltó kulturális útvonallá válhat.  
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27. sz. ábra: Limesek a Duna mentén 

 
Forrás: Wikipédia 

 
Eddig a limes több Magyarországon kívüli szakasza is felkerült már a Világörökségi Listára. A katonai 
táborokat, tornyokat és utakat magában foglaló magyarországi szakasz várományosi dokumentációja 
2003-ban készült el, erre alapozva 2008 nyarától kell kezelési tervet készíteni, hogy 2010-ben el lehessen a 
pályázatot küldeni az UNESCO-nak.  
 
Győr-Moson-Sopron megyében limes objektumok (burgus, erőd, tábor, út) az alábbi településeken 
találhatóak: 

- Rajka 
- Bezenye 
- Mosonmagyaróvár 
- Máriakálnok 
- Kimle 
- Lébény 
- Öttevény 
- Abda 
- Győr 
- Gönyű 
- Nagyszentjános 

 
Fenti települések közül a fellelhető jelentősebb limes maradványok: 
 

 Mosonmagyaróvár (Ad Flexum): Az i. sz. szerinti 90-es években készíthették az első ideiglenes 
táborhelyet a Duna akkori főága itteni kanyarulata után. Ez ma a Mosoni-Duna. A tábor 
viszonylag korai kialakítását stratégiai helyzete tette szükségessé. A Szigetköz területe jó 
felvonulási helynek ígérkezett a római birodalomba észrevétlenül és meglepetésszerűen behatoló 
ellenséges törzseknek. Katonai fontosságán kívül vásárhely is volt. Az egyik legsúlyosabb 
vereséget éppen itt mérték a római csapatokra az egyesült germán és szarmata törzsek. Három év 
alatt porig rombolták a katonai és a civil várost is. 

 Lébény (Qvadrata): Időszámításunk szerint 9-ben Tiberius, a későbbi császár meghódította 
Pannóniát, s a mai Lébény területén katonai tábort és polgári települést létesített. 

 Kunsziget: A falu a limes mentén található és a település címerében a hajdani őrtorony is benne 
van. Valószínűleg kikötő és táborhely is volt a falu határában. A helyiek által tündérsziklának 
nevezett hely valószínűleg őrtorony volt. Ezt búvár-régészek vizsgálták pár évvel ezelőtt. A 
talajradar felvétele azt is bizonyítja, hogy további ásatásra érdemes a leletegyüttes. Ezért 
csatlakozott a község polgármestere a limesszövetséghez. 

 Győr (Arrabona): A rómaiak a keltákat váltották fel. A mai Káptalan-domb helyén építették fel a 
szabályos négyszög alakú táborukat, ettől délre és keletre pedig a polgárok lakónegyedét. Az 
egykori Arrabona Pannonia egyik legjelentősebb városa volt. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Limesek_a_Duna_ment%C3%A9n..jpg&filetimestamp=20070807131019�
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 Gönyű (Ad statua): A rómaiak idején lakott hely volt. Helyén római katonai tábor volt. A község 
területén vezetett át az a fontos út is, mely Arrabonát Brigétióval (Szőnnyel) kötötte össze. Ez az 
út képezi alapját az immár műemlék értékű macskaköves útnak, amely a régi főút alapjára épült. 

 
 
II/19. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET ÖVEZETE 
 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a védendő 
területegységek – különösen a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentős 
régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek 
környezete, védőövezetei – tartoznak.  
Győr-Moson-Sopron megyében az övezetbe 16 település nyert besorolást (2/14. sz. 
melléklet). Az övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési 
tervekben kell meghatározni. 
 
Történeti települési terület övezetére vonatkozó szabály  
 
 (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a 
településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket – különösen a 
történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és 
helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét – foglalja 
magában. 
 
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell 
a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép 
megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. 
 
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, 
településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-
műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. 
 
Történeti települési terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Új beépítésre szánt terület csak oly módon és nagyságban jelölhető ki, hogy ne 
változtassa meg a települések kialakult történeti karakterét. 

b) Az övezet településein lehetőség szerint minimumra kell csökkenteni a zöldmezős 
beruházásokat. 

c) Az új és felújításra kerülő nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt 
kulturális örökségvédelmi igények indokolják - földkábelben kell elhelyezni. 

d) Az övezetben infrastrukturális hálózatokat és létesítményeket a kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül, azok egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve 
kell elhelyezni. 

e) Biztosítani szükséges az övezetben található régészeti emlékek feltárást, megőrzését, 
értékeiknek bemutatását. 

f) Az övezeten kívüli településeken is biztosítani szükséges a meglévő kulturális értékek – 
műemlékek, hagyományos településszerkezet – védelmét. A településrendezési 
eszközökben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő 
területegységeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét foglalja magában. 

 
Történeti település a több évszázados szerves fejlődés során kialakult tárgyi és szellemi örökséget, épített 
örökségi, illetve táj- és természetkapcsolati értékeit, valamint közösségi- és funkcionális tartalmait részben 
vagy egészben megőrző, ezeket kontinuitásban továbbörökítő település. 
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A megyei övezet területi (településsoros) lehatárolása a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek 
készítése során az országos és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 
jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium előzetes adatszolgáltatása alapján történt. 
 
Az övezeti lehatárolás alapjául az OTrT felülvizsgálata során a területi védelemmel (MJT, MK) 
rendelkező települések, a VÁTI-ban végzett korábbi településtörténeti vizsgálatok (városképi-műemléki 
vizsgálat, területrendezési segédlet 20. kötet: A történeti településszerkezet-, településkép-, és 
műemlékvédelem, VÁTI, 1986) által értékesnek minősített települések, valamint a műemléki 
értékkoncentráció-vizsgálat alapján értékesnek minősített települések jegyzéke szolgált.  
Az értékelés a műemléki védelem alatt álló ingatlanok épülettípusonként meghatározott pontszám szerinti 
értékének összegezését jelentette településenként. A pontszámok meghatározásánál tekintetbe vették az 
épülettípus településkép-formáló szerepét, a településszerkezetben elfoglalt helyzetét, a település 
fejlődésében, fejlesztésében betöltött szervező szerepét, közösségi vagy magáncélú rendeltetését, valamint 
műemléki, építészettörténeti jelentőségét.  Az övezetbe az OTrT módosításának parlamenti szakaszában a 
történeti települések közé a Történeti táj II. listáján szereplő (tájképi értékű régészeti lelőhelyet 
tartalmazó) települések is besorolásra kerültek. Így országosan összesen 337 település minősül 
történetinek, melyből 16 található Győr-Moson-Sopron megye területén. 
 

28. sz. ábra: Történeti települések 

 
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 
Az OTrT-ben meghatározott övezeti szabályozás célja a védett örökségi értékek és a történeti fejlődés 
során kialakult környezet összehangolt védelme. Az egyedi védelem alatt álló objektum és történeti 
környezete együttesen alkotják a település idegenforgalmi vonzerejét, a hagyományos közösségi életteret, 
amely a közösségi azonosságtudat legjelentősebb alkotóeleme.  A védelem nem korlátozható az egyedileg 
védett műemlékekre. Az egyedileg nem védett, de a történeti településrész szerves részét alkotó 
építmények biztosítják a védett örökségi elemek méltó környezetét, emelik az ingatlan értékét, 
ugyanakkor a környezet kedvezőtlen változása a műemlék értékét is csökkenti, szélsőséges esetben a 
fenntartást is ellehetetlenítheti, pótolhatatlan értékek pusztulásához vezethet.    
Az egyes települések rendezési terveiben településkép-védelmi övezet kijelölése szükséges, amelynek 
keretében meg kell határozni az új épületek illeszkedésének szabályait, figyelemmel a telekmegosztásra, 
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telekegyesítésre, a beépítés ritmusára, jellegére, valamint meg kell határozni az együttes részét képező, 
egyedileg nem védett épületek felújításának, hasznosításának, értékmegőrző fejlesztésének szabályait is.  
A településképvédelmi övezet kijelölésének alapja az örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálati 
munkarésze keretében készítendő, a történeti település építészeti hagyományain alapuló értékleltár. A 
vizsgálat tartalmi követelményeit az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM 
rendelet 4. §-a és melléklete tartalmazza.  
Az előírás célja a történeti település építészeti hagyományainak megőrzése és átörökítése.  
A települések rendezési terveihez és helyi építési szabályzatához kötelezően készítendő örökségvédelmi 
hatástanulmány keretében látványterv készítendő, amely igazolja, hogy a rendezési tervben 
meghatározott övezetek, beépítési előírások alapján elhelyezhető építmények nem akadályozzák a 
hagyományos településkép értékeinek érvényesülését. A településrendezési terv előkészítésének 
időszakában (Étv. 9. §. (2) b) a kulturális örökségért felelős államigazgatási szerv nyilatkozhat a védendő 
látványelemekről, az örökségvédelmi hatástanulmány keretében kidolgozandó látványterv 
paramétereiről. 
A szabályozás célja különösen  

- a települések belterületének határában a hagyományos településképtől idegen szuburbiák 
kialakulásának megakadályozása,  

- a településképvédelmi övezet területén a hagyományos településkaraktertől idegen építmények 
létesítésének megakadályozása, 

- a településképi értékek figyelembe vétele az elkerülő utak és autópálya-csomópontok 
nyomvonalának kijelölése során. 

 
Történeti települések Győr-Moson-Sopron megyében:  

- Csorna 
- Fertőd 
- Fertőrákos 
- Fertőszéplak 
- Győr 
- Kajárpéc 
- Kapuvár 
- Lébény 
- Mihályi 
- Mosonmagyaróvár 
- Nagycenk 
- Nagylózs 
- Pannonhalma 
- Rajka 
- Sopron 
- Szilsárkány 

 
A régészeti leletek tanulsága szerint Győr-Moson-Sopron megye területe a Kárpát-medence 
benépesülésétől kezdve (neolitikum) folyamatosan lakott volt. A népvándorlás utolsó hullámaként érkező 
magyarok 900-ban keltek át a Dunán, és vették birtokba a területet a Rábáig és a Rábcáig, majd ezután 
telepedtek meg Sopron térségében is.  
A honfoglalás után megtelepedett magyarság gyakorlatilag benépesítette a Fertő-Hanság mocsár- és 
lápvilága kivételével az egész megye területét.  
A megye település állománya - első okleveles említésük tanúsága szerint - szinte teljes egészében középkori 
eredetű, sőt a települések több mint 3/4-e bizonyosan Árpád-kori alapítású, mindössze négy település 
kialakulása későbbi (Fertőd, Süttör, Acsalag és Újrónafő).  
A megye területén lényegében folytonosan megőrződött az Árpád-kori települések hálózata, még azokon a 
területeken is, amelyek tartósan a török hódoltsági területhez tartoztak.  
A folyamatosság következtében a megye műemlékekben különösen gazdag. Az országban a főváros után 
Sopronban található a legtöbb műemlék, ezért nem véletlen, hogy 1975-ben a település megkapta a 
városok számára alapított műemlékvédelmi Európa-díjat. 
A megye védelem alatt álló műemléki értékeinek száma ezren felüli. Az országos műemlékjegyzékben 
Sopron, Győr és Mosonmagyaróvár belvárosa és Fertőrákos településmagja összefüggő műemléki 
jelentőségű területként került lehatárolásra, amely őrzi a jellegzetes településszerkezet történelmi 
kialakulását, ill. ahol a nagy számban előforduló, műemléki értéket képviselő épületek jellegzetes 
városképet alkotnak. Az országosan is kiemelkedő értéket jelentő műemlékek közül hat - a fertődi 
Esterházy-kastély, a lébényi rk. templom, a mihályi Dőry-kastély, a nagycenki Széchenyi-kastély, a 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

113 
 

pannonhalmi bencés főapátság (amely 1996-ban a világörökségnek is része lett) és a sopronbánfalvai 
karmelita templom és kolostor - műemléki környezetként is védelmet kapott. 
A műemlékállományon belül az egyházi műemlékek aránya alacsonyabb az országos átlagnál (a 
műemlékek nem egészen 1/4-e), mivel itt nagyobb számban maradtak meg műemléki értéket képviselő, 
nem egyházi jellegű épületek is. Jelentős a lakó- és középületek részaránya (összességében mintegy 560 lakó 
épület és mintegy 70 középület védett), és nagy értéket képviselnek a kastélyok. A megye mintegy 50 
kastélyának a fele áll műemléki védelem alatt. 
A kastélyépületek között a legimpozánsabb a "magyar Versailles"-ként emlegetett fertődi Esterházy-
kastély barokk műemlékegyüttese, amely a XVIII. század második felében Esterházy "Fényes" Miklós 
nagyszabású építkezéseivel jött létre. A nagy jelentőségű műemlék hasznosítására alapvetően a kulturális 
funkció és ehhez kapcsolódó idegenforgalmi cél látszik a legmegfelelőbbnek. Az épületegyüttes nem 
minden tagjának megoldott a hasznosítása. A műemléki rekonstrukció és megfelelő funkció kialakítása a 
közeljövő feladata. 
A másik hasonlóan nagy értékű kastélyegyüttes, a nagycenki Széchenyi-kastély építése szintén a XVIII. 
században kezdődött barokk stílusban, mai alakja a XIX. századi átalakítás eredménye. Kulturális és 
idegenforgalmi célú hasznosítása megvalósult (a főépületben Széchenyi-emlékmúzeum, a szárnyépületben 
szálloda, továbbá lóistállók és lovarda). Jelentős műemléki értéket képvisel továbbá a hédervári Khuen-
Héderváry- és a mihályi Dőry-kastély idegenforgalmi hasznosítással, valamint a szociális célokra 
hasznosított dénesfai Cziráky- és zsirai Gyülevizy-Pejacsevich-kastély. 
A népi építészet értékeit 25 településen védik (több mint 100 védett érték), ezek zömmel a Fertő mentén (a 
népi építészet értékek több mint felével) és Pannonhalma környékén sorakoznak, ill. kisebb számban a 
Rábaközben találhatók. Legtöbbjük népi lakóház, sok esetben tájháznak berendezve, Kajárpécen pedig a 
jellegzetes pincesor védett. 
Az ipari és mezőgazdasági műemlékek körébe 13 településen mintegy 30 objektum tartozik. Ezek zömét az 
uradalmi majorok és kisebb majorságok gazdasági épületei, magtárai teszik ki. A térségben egykor nagy 
számban található malmokat mára már csak 7 műemléki védelmet élvező malomépület képviseli. Az ipari 
műemlékek között még két iparos műhely (Sopron és Szilsárkány), valamint a nagycenki egykori 
gázgyártó épülete és a brennbergbányai szállító gépház említhető. 
 
Az államalapítás és a kereszténység felvétele egybeesett a román stílus elterjedésével. A románkor 
legjelentősebb fennmaradt emlékei az egyházi műemlékek. Nagyszabású építkezéseket jelentettek a 
szentistváni alapítású püspöki székhelyek templomépítései. Szent István tíz püspökséget - közöttük a 
győrit - és két érsekséget alapított, valamint a megyeszervezetnek megfelelő esperességeket. Ezek a 
templomok azonban nagyrészt elpusztultak, ill. teljesen átépültek. A Szent István által alapított 
székesegyházak talán egyetlen maradványa a győri székesegyház szentélyében látható. 
A Szent István halálát követő viharos időszak után Szent Lászlótól a tatárjárásig folyamatos volt a 
magyar királyság fejlődése. A XII.-XIII. században vált gyakorivá a magán személyek által történő 
monostor-, ill. templomalapítás. Ezek a templomok aztán a nemzetség temetkezési helyéül is szolgáltak. 
Ilyen nemzetségi templom a XIII századból a lébényi bencés monostor és templom, amely az itáliai 
háromhajós bazilika típusát képviseli, és a pannonhalmi bencés kolostorral rokon. Pannonhalma mai 
temploma is XIII. századi eredetű. A román kori építészet virágzásának a tatárjárás vetett véget. A 
tatárjárás utáni újjáépítés a gótika kibontakozásával járt együtt az országban. Legkiemelkedőbb és leg-
gazdagabb Sopron gótikus műemlékállománya (Szent Mihály templom, ferences templom, zsinagóga stb.). 
A török hódítás véget vetett a középkori művészet fejlődésének. A törökkor utáni újjáépítés időszakát a 
XVIII. században már a barokk térhódítása jellemzi (csomai premontrei templom és prépostság, győri 
karmelita templom, a soproni Szent György jezsuita, majd bencés templom stb. és a kastélyépítkezések). 
A városfejlődés is csak a XVIII. században indulhatott meg. A középkori városok mai barokk arculata 
ebből a korból származik (barokk újjáépítés). Az egyházi műemlékek zöme barokk kori, vagy magán 
viseli a barokk át-, ill. újjáépítés stílusjegyeit. 
A kastélyok nagy része szintén a XVIII. században keletkezett és részben átépült vagy bővült a XIX. 
században klasszicista (pl. Szilsárkány), vagy eklektikus stílusban. 
A fentiekben felvázolt történelmi folyamatok eredményeként alakult ki az ember alkotta, kisalföldi 
kultúrtáj mai arculata. A táj alakulás pozitív elemeiként azokat a történelem során egymásra rétegződött 
elemeket tekinthetjük értéknek, amelyek együttesen a táj egyedi, sajátos karakterisztikumát jelenítik meg: 
tehát a települések Árpádkor óta fennálló kontinuitását, a hagyományos településszerkezetet, a különböző 
történelmi korokban egymásra rétegződött építészeti örökséget, műemléki, településképi és település 
szerkezeti értékeket, a hagyományos művelésformákat és nem utolsó sorban az ember korai 
megtelepedésének emlékeit a tájban. 
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II/20. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE 
 
Rendszeresen belvízjárta terület a megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe a sík vidéki sík, vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, 
lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg 
formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik (2/15. sz. melléklet). 
 
Győr-Moson-Sopron megyében a rendszeresen belvízjárta területek (a belvízzel erősen, 
illetve közepesen veszélyeztetett területek) nagy része a Hanságban, a Fertő-tó mentén illetve 
a Szigetközben található. 
 
Rendszeresen belvízjárta területek övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) A rendszeresen belvízjárta terület övezete által érintett települések településrendezési 
eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési 
munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a 
belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület 
adottságaihoz igazodó területhasználatban rejlő lehetőségeket. 

b) A mély fekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt 
kivonni a szántóföldi művelésből és más célokra hasznosítani (pl. erdősítés). A 
művelési ág váltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol figyelembe kell venni 
a domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve mezőgazdasági, természetvédelmi és 
környezetvédelmi szempontokat egyaránt. 

c) A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek 
vízrendszerét és használatát célszerű az adottságokhoz igazodva állandó vagy 
időszakos vízfelületként, vízvisszatartási területként, halastóként, nedves élőhelyként, 
gyep, nád, erdő művelési ágban hasznosítani, illetve az újszerű ártéri tájgazdálkodás 
célterületeként tervezni. 

d) A megyében az új területhasznosítási elképzelések, a földhasználat és birtok-
koncentráció kialakítása során figyelembe kell venni a terület melioráltságát, annak 
állapotát. 

e) A bel- és külterületi vízrendezést komplexen javasolt kezelni. 
f) Az övezetben a természetvédelmi törvény alapján javasolt kijelölni a természetközeli 

területeket és vizes élőhelyeket (ökológiai vízellátás megoldása céljából). 
g) A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és környezetvédelmi 

érdekekkel (vizes területek, ill. élőhelyek növelése). Elő kell segíteni, hogy a gazdák 
csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási célrendszerekhez. 

h) A természetvédelmi értékeket jelentő vizes élőhelyeket és nedves réteket érintő 
csatornák üzemeltetését az alapvető funkció biztosításának figyelembevételével, a 
természetvédelmi szempontokat figyelembe véve szabályozni javasolt. 

 
Győr-Moson-Sopron megye területe Nyugat-Magyarország legmélyebben fekvő része, a megye belvíz-
veszélyeztetettsége közepesnek mondható. A belvizek kialakulása a téli időszakban hirtelen bekövetkezett 
nagymértékű hóolvadás, a folyóvizeken létrejött jégtorlódás, duzzasztók környezetében kialakuló dugó, 
vagy tartós hosszú idejű, a mértékadó vízállást magasan meghaladó árhullám esetén jelentkezik.  
A térségben a legfőbb gondot a magas talajvízszint okozza, amely természetesen összefügg a felszíni 
vízfolyások vízállásával. A megye mély fekvésű területein a talajvízszint 0-1 m között mozog. E területeken 
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magas talajvízállás mellett jelentős méretű vízállásos területek alakulnak ki. Ezek a nagy gyakoriságú, 
tartósan vízállásos, belvíz-veszélyeztetett területek.  
A megye területének további, jelentős hányadán a jellemző talajvízszint állás 1-2 m közötti. Ezeken a 
területeken ritkábban és rövidebb időtartamra, de szintén kialakulhatnak belvízzel elöntött területek. A 
magas talajvízállás több település belterületét is érinti, ezért ezeken a településeken a beépített területről a 
csapadékvíz elvezetésének gondosabb megoldása szükséges. A magas talajvízállású településeken mielőbb 
meg kell oldani a szennyvíz zárt közcsatornával történő összegyűjtését és szennyvíztisztító telepen történő 
tisztítását. A talajba szikkasztott szennyvíz emeli a talajvíz szintjét és szennyezi a talajvizet, ami további 
környezetkárosodást okoz.  
 
Belvízzel erősen veszélyeztetett területek a megyében az Rábca-menti és a Kapuvár-Hansági belvízvédelmi 
szakaszokban helyezkednek el.  
A belvízzel közepesen veszélyeztetett területek nagy része a már említett Rábca-menti és Kapuvár-
Hansági belvízvédelmi szakaszokhoz tartoznak. E mellett jelentős az ilyen területek aránya a Fertő-menti, 
a Duna-menti és a Mosoni-Duna bal parti védelmi szakaszok esetében. 
 
A belvizek megelőzésénél a mentesítésre szolgáló műszaki és agronómiai eljárások fejlődőben vannak, de a 
védekezést jelentősen rontja a belvízelvezető rendszerek nem megfelelő műszaki állapota. Ezek fejlesztése 
mellett a belvizek elleni védekezésnél javasolt előtérbe helyezni a hatékonyabb meliorációs eljárásokat, a 
rendszeres karbantartást és fenntartást, valamint a területhasználat változtatásában rejlő lehetőségek 
jobb kihasználását. A magas talajvízállás hatására időszakosan, vagy állandóan elöntött területek 
hasznosítására potenciális megoldási lehetőséget kínál pl. a terület "energiaerdőként", vagy 
természetközeli vizes élőhelyként történő hasznosítása. Energiaerdőként olyan fafajták (pl. fűz) ültetését 
kell célul tűzni, amelyek tűrik a tartós vízállást. Az energiaerdő kettős szempontból hasznos, önmagában 
gazdasági célú haszonnövény, s vízfelszívó képességével, párologtató képességével csökkenti a vízzel 
borított terület nagyságát.  
 
 
II/21. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE  
 
Az övezet a hullámtereket, a folyók partvonala és az árvédelmi töltés közötti területeket és a 
nyílt ártereket, azokat a területeket tartalmazza, amelyeket a folyók medréből kilépő víz sza-
badon elönthet, minthogy árvízvédelmi védvonal nem épült ki (2/15. sz. melléklet). 
 
Az övezetbe Győr-Moson-Sopron megyében a Duna, a Mosoni-Duna, a Lajta, a Rábca, a 
Rába és a Marcal árvédelmi töltéssel kísért mederterületei tartoznak.  
 
 Nagyvízi meder övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 
 Nagyvízi meder övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) A nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak 
által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. 
(I. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően a hullámtéri területeken csak a meder és a 
hullámtér használatával, a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő építmény 
helyezhető el.  

b) A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – elsődlegességet biztosítva 
az árvíz biztonságos levezetésének, minden használatot az árvízvédelmi 
szempontoknak kell alárendelni. 

c) A turizmust és a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon javasolt 
kialakítani. 
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d) A szeszélyes vízjárású dombvidéki vízfolyások mentén fekvő településeken a hirtelen 
lezúduló, heves esőzések nyomán, rövid idő alatt levonuló árhullámok helyi 
vízkárokat okoz(hat)nak. A megyében ezt a térségi szintű jelenséget a települések ár- 
és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003 (XII. 9.) 
KvVM–BM együttes rendelet szerint kell kezelni. 

 
Győr-Moson-Sopron megye a Duna vízgyűjtő területén, ezen belül a Szigetköz, a Mosoni-Duna 
jobbpartja, a Rábca-Hanság és a Rába mentén levő vízgyűjtő területen helyezkedik el. Ár- és 
belvízvédelmi helyzetét alapvetően a Duna és a Rába határozza meg, de nem lehet figyelmen kívül hagyni 
a Lajta, a Marcal és a Rábca vízfolyásokat sem. A folyók mögötti területek kb. kétharmada mélyfekvésű, 
síkvidéki terület a megyében, amelynek a fele ártéri öblözet. A területek védelmét a régi Duna-meder jobb 
partján, a Mosoni-Duna alsó szakaszának bal és jobb partján, a Rába, a Rábca és a Marcal mentén 
mindkét oldalon elsőrendű árvízvédelmi vonalak szolgálják. A mentett oldali területeken, az ártéri 
öblözetben a jelentősebb vízfolyások, belvízcsatornák mentén másodrendű töltések épültek. 
 
A Duna vízjárása a februártól júliusig tartó időszakban a legkritikusabb. Ekkor ugyanis éppúgy lehet 
számítani arra, hogy a vízgyűjtő-területen lévő hó egy korai felmelegedés, esetleg felmelegedés és esőzés 
együttes hatására elolvadva árvizet okoz, mint arra, hogy veszélyes helyzetek állnak elő tavaszi esőzések, 
magas és tartós zöldár miatt.  
 
A Duna szinte teljes hazai szakaszán tapasztalható a kis- és középvízszintek süllyedése. A süllyedés miatt a 
korábbi sekélyvizű kavicszátonyok növényzettel benőtt szigetté alakulnak, fontos ívó és élőhelyek szűnnek 
meg. Az alacsony vízszint csökkenti a környező talajvízszintet. 
A Dunába torkolló vízfolyások alsó szakaszait is megszívja az alacsony dunai vízszint, ezáltal ez a káros 
hatás távolabbra is terjed. Számos mellékág sorsa kerül így veszélybe, holott a mellékágak, holtágak 
szerepe kiemelkedő a folyóvízi életközösségekben. A meder benőttségének erősödése az árvízlevezető 
képességre is igen kedvezőtlen hatást gyakorol. A hullámtér és az ágrendszerek vízszállítását igénybevevő 
árhullámok egyre növekvő szinttel vonulnak le. Ez különösen a Duna szigetközi szakaszára jellemző. 
 
A görgetett hordalék csökkenése miatti medersüllyedési folyamatok a bősi vízerőmű üzembe helyezését 
követően tovább erősödtek. Ennek következményeként a kisvízszintek a Duna vízmegosztása (a 
Dunacsúnyi-duzzasztómű egyoldalú üzembe helyezése, azaz 1992) óta 1,4 m-t, az 1960-70-es évekhez 
viszonyítva 1,8 m-t süllyedtek. A folyamat jelenleg is tart, a különböző módszerekkel készített prognózisok 
alapján ezek az értékek a 3-4 m-t is elérhetik. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy ez nagyságrendileg 
megegyezik a Közép- és Felső-Szigetközben a Duna vízmegosztását követő vízszintsüllyedéssel. Ezért a 
Szigetközben az árvízi védekezés mellett kiemelt vízgazdálkodási feladat a mellékágrendszerek vízpótlása. 
A medersüllyedés kedvezőtlenül hat a Mosoni-Duna alsó szakaszára, és különösen Győr várost érinti 
kedvezőtlenül látképi, idegenforgalmi, hajózási, vízisport stb. szempontból is. 
 
A hullámterek területhasználatának alakításánál elsőrendű szempont az árvizek akadálymentes 
levezetése, de ugyanúgy a természet- és tájvédelemnek, valamint a mezőgazdasági termelésnek is jelentős 
színterei. Ezért ki kell jelölni azokat a folyószakaszokat, hullámtéri területeket, ahol a vízgazdálkodás, az 
árvízvédelem biztonsági követelményei megkívánják a hullámtéri területek használatánál a 
természetvédelmi és gazdálkodási szempontok háttérbe szorítását. Ugyanakkor alapkövetelmény az is, 
hogy a folyók mentén legalább mozaikszerűen gondoskodás történjen az ökológiai (zöld) folyosókról. 
 
A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. A település erősen 
veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet 
a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet. Enyhén 
veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt 
biztonságban kiépített védművel rendelkezik.  
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II/22. FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE  
 
A földtani veszélyforrás területe a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelybe a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen 
mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető, valamint a 
magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy 
felerősödő kedvezőtlen földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek 
által érintett területek tartoznak (2/16. sz. melléklet). 
 
Földtani veszélyforrás területének övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a 
település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai 
szakvélemény alapján jelölhető ki. 
 
Földtani veszélyforrás területének övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az érintett települések esetében a településrendezési eszközökben – a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal aktualizált adataira alapozott – részletes vizsgálattal 
szükséges meghatározni és tényleges területi kiterjedés szerint lehatárolni a földtani 
veszélyforrás területeket. 

b) Az övezet területén gondoskodni kell a meglévő fás növények védelméről és 
fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről. 

c) A potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó tényezők és a 
tervezett beavatkozás kapcsolatát vizsgálni kell. Ennek függvényében szükséges a 
területfelhasználást korlátozó előírásokat meghatározni a településrendezési ter-
vekben, illetve a létesítmények alapozását a csúszást kiváltó tényezők 
figyelembevételével megtervezni. 

d) A településrendezési tervekben tervezni kell a felszíni vizek (belvizek) szakszerű 
elvezetésére szolgáló létesítményeket. 

e) A mélyművelésű bányászattal összefüggő antropogén hatások felszínmozgás-veszélyt 
és ebből fakadó épület- ill. építménykárokat okozhatnak az alábányászott területeken 
és azok környezetében (felszínsüllyedés, csúszások, lejtőmozgások stb.). E területeken 
a települések szabályozási tervében hangsúlyt kell helyezni a területhasználat 
szabályozására. Ennek során nemcsak az alábányászottság mértékére, hanem a 
felszín alatt lévő műtárgyak számára és helyzetére is figyelmet kell fordítani. 

 
A földtani veszélyforrás területének övezetében az aktív és potenciális csúszásveszély által érintett 
települések kerültek megjelenítésre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitányság által szolgáltatott ismert, és kategorizált földtani veszélyforrások alapján. A tényleges 
területi kiterjedés szerinti területi lehatárolás a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 23/A. §-a szerint az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján a 
településrendezési tervek feladata.  
Győr-Moson-Sopron megyében a földtani veszélyforrás területének övezete a suvadással és 
földcsuszamlással érintett területekre terjed ki, amelyek jellemzően a megye földtani adottságához 
igazodóan a középső K-Ny-i sávot, Sopron-Pannonhalma vonalát követi.  A megyében a felszínmozgásos 
területek a bekövetkezett csúszások és suvadások regisztrálása alapján és a potenciálisan 
veszélyeztetettség alapján  31 települést érintenek. Ezek Agyagosszergény,  Barbacs, Bősárkány, Écs, 
Felpéc, Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok,  Győrasszonyfa, Győrság, Győrújbarát, Hidegség, Kajárpéc, 
Kapuvár, Kimle, Kóny, Koroncó, Maglóca, Nagycenk, Nyúl, Pannonhalma, Pereszteg, Rábapatona, 
Rábcakapi, Ravazd, Sarród, Sokorópátka, Sopron, Táp, Tárnokréti, Tényő. 
A Kisalföld ÉK-i irányban elnyújtott és szélesedő, közel háromszög alakú süllyedék. Legmélyebb része a 
Győri-medence (aljzata 6 km-t meghaladó mélységben van), amely nagyjából a terület közepén, a magyar-
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szlovák határon átnyúlva helyezkedik el. Délkeleti irányban a Dunántúli-középhegység felé a medence 
aljzata közel egyenletesen emelkedik. Északnyugati irányban azonban az elnyúlt és 2 km mélység fölé is 
emelkedő Mihályi-hát húzódik, mely után ismét mélyzóna, a Csapodi-árok található. Hasonló "basin and 
range" jellegű morfológia alakult ki a medence északi peremén is, ahol a Nyugati Kárpátok ujjszerűen 
benyúló nyúlványai (Inovec, Tribec és Selmeci-hegység) között 3-4 km mélységű árokszerű medencék 
helyezkednek el.  
A Kisalföld szélesebb környezetében észlelt földrengések epicentrumának eloszlásából a területen aktív 
törésvonal azonosítható: a Mur-Mürz vonal és ennek szlovákiai folytatása. Ez a szeizmoaktív törésvonal 
igen közel (10 km) halad Dunakiliti térségéhez.  
 
 
II/23. VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE  
 
A vízeróziónak kitett terület a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelyben az 5 %-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával 
szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók (2/17. sz. 
melléklet). 
 
Vízeróziónak kitett terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 
területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési 
szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió 
mértékét csökkenti. 
 
Vízeróziónak kitett terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az eróziónak erősen kitett lejtőkön (12%-os nál nagyobb lejtőszög esetén) lévő 
szántóterületeken gyepesítéssel, erdősítéssel szükséges védekezni az erózió ellen. Az 
erdősítésnek jelentős szerepe lehet a vízmosások megkötésében is. Azokon a szántókon, ahol 
nincs lehetőség a művelési ág megváltoztatására a megfelelő vetésszerkezet (pillangósok, 
kalászos gabonák magas aránya) és talajművelés alkalmazásával csökkentendő az 
erózióveszély. 

b) Az övezetben az erdő és gyep művelési ágba tartozó területeken a művelési ág váltást kerülni 
javasolt. 

c) A lejtős területeken fokozottan szükséges a vízrendezés, amit célszerű a vízfolyások teljes 
vízgyűjtő területére kiterjedően egységes rendszer szerint megoldani. A lefolyásviszonyok 
alakítása során fontos célkitűzés, hogy a csapadék minél nagyobb hányada szivárogjon a 
talajba, ill. a beszivárogni nem képes víz elvezetése a befogadókig a lehető legkisebb 
eróziós kártétellel – talaj- és tápanyagveszteséggel – valósuljon meg. 

d) Az övezeten belül az ökológiai hálózat területein – különösen a védett természeti területeken 
– erózió elleni védekezést szolgáló tevékenység csak a természetvédelmi hatóság előzetes 
hozzájárulásának megfelelően végezhető. 

 
A vízerózió mértékét a kiváltó és a befolyásoló tényezők együtt határozzák meg. A kiváltó két tényező, a 
csapadék és a lejtő maga is több résztulajdonságra bontható. A befolyásoló tényezők elsősorban 
talajadottságok, de a vízerózió kialakulásában fontos szerepe van a növényborítottságnak is. 
A lehatárolt övezet az 5%-nál meredekebb területeket foglalja magába, miután ilyen lejtésviszonyok 
esetén már jelentős lehet a talaj pusztulása, főként, ha terület növényfedettsége nem megfelelő (pl. szántó 
hasznosítás, főként kapás kultúrák esetében). 
 
Győr-Moson-Sopron megyében vízerózióval leginkább veszélyeztetettek a Soproni-hegység, a 
Fertőmelléki-dombság, és a Pannonhalmi-dombság mezőgazdaságilag hasznosított területei. 
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29. sz. ábra: Vízeróziónak kitett terület 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: FÖMI, SZIE-KTI 
 
Az erózió elleni védekezés a kiváltó és befolyásoló tényezők milyenségéből következik. A műszaki 
megoldások (sáncolás, teraszolás) mellett kiemelt az agronómiai talajvédelem szerepe, úgymint a művelési 
ág váltás, a táblásítás, a megfelelő vetésforgó és talajművelés alkalmazása. A terület- és településrendezés 
leginkább a területfelhasználás változtatása által segítheti az erózió elleni védelmet. Ezek közé tartozik a 
megfelelő földhasználat- és birtokszerkezet kialakítása. 
 
 
II/24. SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE 
 
Széleróziónak kitett terület a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai 
talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek 
találhatók (2/18. sz. melléklet). 
 
Széleróziónak kitett terület övezetére vonatkozó szabály 
 
(1) Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 
területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési 
szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió 
mértékét csökkenti. 
 
Széleróziónak kitett terület övezetére vonatkozó ajánlás 
 

a) Az övezethez tartozó települések rendezési tervének külterület-szabályozási tervében 
figyelemmel kell lenni a mezővédő erdősávok telepítésére és a meglévő erdők 
védelmére.  
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b) Alapvető kívánalom, hogy az övezetben a meglévő erdőket a településszerkezeti terv 
erdőterület terület felhasználási egységbe sorolja.  

c) Az övezetben az erdő és gyep művelési ágba tartozó területeken a művelési ág váltást 
javasolt elkerülni. 

d) A védő erdősávok telepítését a szélirányra merőlegesen, a táblák kialakításával 
összehangoltan, a fafajok megválasztása tekintetében pedig a termőhelyi adottságokat 
figyelembe vevő elegyarányokkal célszerű végezni.  

e) Ajánlott a gyenge termőhelyi adottságú szántóterületek gyepesítése vagy erdősítése. 
Azokon a szántókon, ahol nincs lehetőség a művelési ág megváltoztatására, a 
megfelelő agrotechnika, vetésszerkezet és talajművelés alkalmazásával csökkentendő 
az erózióveszély. 
 

A szélerózió (defláció) bár elsősorban a homok, a homokos vályog fizikai féleségű, valamint a láptalajokat 
érinti, pusztítása azonban a kötöttebb talajokon is jelentős lehet. 
A deflációt kiváltó tényezők (szél sebessége, örvénylése) mellett fontos ismerni a deflációt befolyásoló 
tényezőket is (talaj szerkezetessége, szervesanyag-tartalma, a felszín növényborítottsága, a deflációs 
terület hossza). 
A megyei területrendezési tervek esetében mindezek pontos felmérésére nincs lehetőség, ezért az övezet 
lehatárolása a potenciális veszélyeztetettség alapján történt. Ennek megfelelően a megyei övezetbe azok a 
települések kerültek besorolásra, ahol a szélerózió által leginkább veszélyeztetett talajfoltok találhatók.  
Az övezetbe tartozó területek leválogatása a megyei területrendezési terv léptékhez igazodva az M= 1: 100 
000 Agrotopográfiai térkép fizikai féleség kategóriái alapján történt.  
Az övezetbe azok a települések kerültek be, ahol olyan talajfoltok találhatók, melyek fizikai félesége 
homok, homokos vályog, vagy tőzeg-kotu. 
 

30. sz. ábra: A széleróziónak leginkább kitett talajok előfordulása 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Forrás: MTA-TAKI 
 
A lehatárolás szerint Győr-Moson-Sopron megyében a deflációnak kitett területek aránya a Pápa-
Devecseri sík, a Győr-Tatai teraszvidék, az Igmánd-Kisbéri-medence, a Súri-Bakonyalja és a Pápai-
Bakonyalja kistájakon, valamint a Hanságban a legmagasabb. 
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A szél károsító hatása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a termőtalaj felső rétegét és ezzel a benne 
lévő tápanyagot elhordja, a talaj és a növényzet töve kiszárad, ezen kívül a szél által szállított durva 
talajszemcsék az útjukba kerülő növényzetet homokverés formájában károsítják. A szél pusztító hatása 
elleni védekezés nagyrészt agrotechnikai módszerekkel történhet. Ezek közül alkalmazható többek között 
a mezővédő erdősávok, fasorok uralkodó szélirányra merőleges telepítése, talajkímélő technológiák helyes 
megválasztása, kis adagokban történő öntözés, megfelelő növényszerkezet kialakítása, bizonyos esetekben 
a művelési ág megváltoztatása. 
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III. 
 

HATÁROZATTAL ELFOGADÁSRA AJÁNLOTT ÖVEZET 
 
III/1. SZÉLERŐMŰ ELHELYEZÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET    
ÖVEZETE 
 
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete azon területeket jelöli, 
amelyek a szélerőművek telepítésére a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek 
megőrzése, illetve a természeti erőforrások védelme szempontjából a leginkább alkalmasak 
(3. sz. melléklet). 
 
Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény módosító 
javaslatát a Kormány 2008. március 26.-án fogadta el, és terjesztette be az Országgyűlés elé.  
A módosított törvényt az Országgyűlés 2008. június 9.-én meg is szavazta. A benyújtott 
javaslatban még szerepelt a szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete és 
a hozzá kapcsolódó szabályozás. Az elfogadottban azonban már nem, miután képviselői 
módosító javaslat alapján törlésre került, és a módosított törvény így került elfogadásra.  
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területek összehangolt, azonos szakmai 
szempontok szerinti kijelöléséhez országos, megyei és települési érdekek azonban továbbra is 
egyaránt fűződnek. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a szélerőmű 
elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetének lehatárolását a Magyarországon – 
közte kiemelt jelentőséggel Győr-Moson-Sopron megyében - is terjedő szélerőművek, 
szélerőműparkok telepítésének szabályozatlansága teszi indokolttá.  
A szélerőművek elhelyezését kizáró ajánlások az OTrT javaslattevő fázisa, a KvVM 
Természetvédelmi Hivatala és az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal a tárgyban korábban 
kiadott tájékoztatói és ajánlásai, valamint egyéb szakmai állásfoglalások figyelembe vételével 
kerültek összeállításra. A konkrét telepítési helyet – fenti övezeten belül – továbbra is a 
településszerkezeti tervben kell kijelölni. 
 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó ajánlás 

a) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy 
aa) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
ab) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területen, 
ac) erdőterületen, 
ad) országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területen, 
ae) világörökség és világörökség várományos területen, valamint történeti települési 

területen, 
af) földtani veszélyforrás területén, 
ag) kiemelt fontosságú honvédelmi területen és honvédelmi területen, 
ah) műszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi építményektől dőléstávolságon 

belül, 
ai) települési területen – a gazdasági terület, a megújítható energiaforrások 

építményeinek célját szolgáló, a hulladékkezelő, hulladéklerakó, illetve a 
nyersanyaglelőhely különleges terület kivételével – és annak 10h m-es körzetében 
(ahol h a szélerőmű teljes magassága), 

 szélerőmű telepítése nem ajánlott. 
 
b) Szélerőmű telepítésére alkalmas hely kijelölését a világörökség védőterületén, 

vízeróziónak kitett területek övezetén, a tájbaillesztést gátló kis területen belül is 
indokolt elkerülni. 
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c) A terület kiválasztásánál gondot kell fordítani a felvonulási utak tervezésére, 
összhangban a már meglévő és tervezett útkapcsolatokkal. 

 
Nemzetközi egyezményekhez igazodva az Európai Unió is célul tűzte ki, hogy az összenergia-
felhasználáson belül növekedjen a megújuló energia aránya. Magyarországon ezt az arányt a jelenlegi kb. 
3 %-ról 6%-ra kellene növelni. Ennek egyik lehetséges módja a szélenergia hasznosítás részarányának 
növelése lehet. 
Az övezet lehatárolásának aktualitását Győr-Moson-Sopron megyében alátámasztja, hogy az utóbbi 
években már több településen épültek szélerőmű-parkok, de ennél is sokszorosan nagyobb a befektetői 
igény újak létesítésére.  
A konkrét telepítési helyet – fenti övezeten belül – a településszerkezeti tervben lehet kijelölni, és a 
szabályzatban kell megfogalmazni, hogy hol, hány méter magas, milyen színű szélkerék helyezhető el, 
illetve előírni az elvégzendő vizsgálatokat, hatástanulmányokat, valamint szabályozni, hogy hol nem lehet 
szélkereket elhelyezni. A telepítési helyet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997 (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 24.§ (3) 6. pontja szerinti különleges területként akkor kell 
kijelölni, ha a szélerőművekhez épület is szükséges, egyébként nem. 
A szélkerekek telepítésére alkalmas terület egészét nem kell művelésből kivonni, csak a műtárgyak által 
elfoglalt, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges és használt területeket.  
Magyarország területére vonatkozóan több év mérési adatait felhasználva a közelmúltban készültek el az 
energetikai széltérképek. Ezek alapján Győr-Moson-Sopron megye adottságai 50 m magasságban az 
átlagos szélsebesség tekintetében energetikai szempontból az ország más területeihez viszonyítva a 
leginkább kedvezőnek mondhatók.  
 

 
31. sz. ábra: Országos energetikai széltérkép 

(Átlagos szélsebeség 50 m magasságban) 
 

 
 Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 
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IV.  

TERVEZŐI NYILATKOZAT, IGAZOLÓ SZÁMÍTÁS, INTÉZKEDÉSI JAVASLAT 
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I G A Z OL Ó SZ Á M Í T Á S 
 

a megyei ter ületr endezési ter v módosítása, valamint a ter ületfej lesztésr ől és a 
ter ületr endezésr ől szóló 1996. évi X X I . tör vény 23/A . § (1) bekezdés b) pontjában és 

23/A  § (4) bekezdésében foglaltak összhangjár ól 
 
1. Az országos területfelhasználási kategóriáknak való megfelelés 

 
Az Országos Területrendezési Tervnek a megyei területrendezési terv térségi területfelhasználási kategóriáira 
vonatkozó szabályait a törvény 6. §-a rögzíti a következők szerint:  
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni:  

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias települési térség nem 
jelölhető ki; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó 
részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező 
települések kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki; 

d) a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség kategóriába 
kell sorolni; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a 
fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki; 

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható. 
 

A Tftv, 23/A § (4) bekezdése szerint az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a 
megye területére vetítve kell teljesülniük. 
Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a megyei területrendezési terv 
módosító javaslatában kijelölt területfelhasználási kategóriák fenti szabályoknak az 
alábbiak szerint részletezve felelnek meg.  
 

• Az erdőgazdasági térség az OTrT szerint 99 655 ha, a megyei területrendezési terv 
módosítása szerint 113 976 ha, az eltérés +14,4%; 

• A mezőgazdasági térség az OTrT szerint 287 038 ha, a megyei területrendezési terv 
módosítása szerint 257 069 ha, az eltérés – 10,5%; 

• A vegyes területfelhasználású térség az OTrT szerint 40 331 ha, a megyei 
területrendezési terv módosítása szerint ez a területfelhasználási kategória nem kerül 
kijelölésre. Az OTrT szerinti vegyes területfelhasználású térségből a megyei 
területrendezési tervben 33 882 ha került erdőgazdasági és mezőgazdasági térségbe 
sorolásra, ami 84 %-os aránynak felel meg.  

• Települési térségként az OTrT folthatárosan Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár 
települési térségeit jelöli ki, összesen 8248 ha nagyságrendben. Ez a megyei 
területrendezési terv módosítása szerint 11 125 ha, az eltérés + 35%. 

• A megyei területrendezési terv módosítása az OTrT szerinti vízgazdálkodási térséget 
100%-ban megjeleníti. 
 

2. Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak való megfelelés 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
a megyei tervek készítése során az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési 
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területre vetített hossza legfeljebb +/- 10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében 
(2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól. 
 
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatként a gyorsforgalmi utat, a főutat, a 
nagysebességű vasútvonalat, a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő 
törzshálózati vasútvonalat, az egyéb országos törzshálózati vasútvonalat, a 750, 400, és 220 
kV-os átviteli hálózat távvezeték elemeit, a nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezetéket, az országos kerékpárút törzshálózatot, valamint az elsőrendű árvízvédelmi 
fővonalakat tünteti fel. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének módosítása fenti országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-hálózatok megyét érintő elemeit a megye szerkezeti tervén feltünteti, 
nyomvonalvezetésük a léptéknek megfelelően – a táblázatban feltüntetettek kivételével – 
megfelel az Ország Szerkezeti Tervén feltüntetett nyomvonallal. Az attól eltérően ábrázolt 
országos hálózati elemek megyei hosszának eltérése egyik esetben sem lépi túl a Tftv-ben 
megengedett +/- 10%-os értéket. 
 

Országos jelentőségű hálózati elem 

Az elem hossza a 
megye területén 

(km) Eltérés 
(%) OTrT 

szerint 

Megyei 
trt 

szerint 
Gyorsforgalmi út    
M85 (Győr térsége (M1) – Csorna – 
Nagycenk – Sopron – (Ausztria)) 

94,2 94,9 +0,7 

M86 (Szombathely térsége – Csorna – 
Mosonmagyaróvár térsége (M1) 

63,2 62,8 -0,7 

Főút    
(Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós 
térsége (M85) új főút 

12,9 14,0 +8,5 

Győr (M19) – Gönyű (1. sz. főút) új főút 40,4 41,0 +1,5 
Nagysebességű vasút    
(Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom és 
Rajka - Budapest [Ferihegy]  

80,9 84,0 +3,8 

Országos kerékpárút törzshálózat elemei    
 8. Északnyugat – dunántúli kerékpárút 34,9 34,5 -1,0 
 9. Dunántúli határmenti kerékpárút 157,4 160,6 +2,0 
81. Balaton – Rába kerékpárút 42,0 42,2 +0,5 
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T E R ÜL E T R E NDE Z É SI  I NT É Z K E DÉ SI  J A V A SL A T  
 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének módosításához 
 
 

I. A megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések 
 

1. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) 
bekezdés (h) pontja szerint biztosítani kell a településrendezési tervek megyei tervvel 
való összhangját. E folyamatos tevékenység érdekében a következő intézkedéseket kell 
tenni: 

 (1) A települések rendezési terv-ellátottságának felmérése a megyében 
 Felelős: a megyei főépítész 
 Határidő:  
 
 (2) Felhívás az érvényben lévő településrendezési tervek megyei területrendezési 

tervnek megfelelő felülvizsgálatára és a szükséges tervmódosítások végrehajtására. 
 Felelős: előkészítésért a megyei főépítész, 
    felhívásért a Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke 
 Határidő: folyamatos 
 
 (3) A településrendezési tervek készítésének és felülvizsgálatának szakmai 

koordinálásával és segítésével kell szorgalmazni, hogy a megyében minden 
települési önkormányzat a megyei területrendezési tervvel összhangban lévő, az 
OTÉK szerinti szabályozásra épülő, korszerű településrendezési tervvel 
rendelkezzen. 

 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke, 
    végrehajtásért a megyei főépítész 
 Határidő: folyamatos 
 
 (4) Az elfogadott megyei területrendezési terv térképi és táblázatos információ-

tartalmának betöltése a megyei információs rendszerbe, adatcserére és elemzésre 
alkalmas fájlok készítése. 

 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a megyei főjegyző, 
    végrehajtásért a megyei főépítész 
 Határidő: folyamatos 
 
 (5) Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői, illetve az önkormányzatok 

számára a jogszabályi előírások szerint 
   - a jóváhagyott térségi szerkezeti terv területfelhasználási egységeiről, 
   - a térségi szabályozási övezetekről és 
   - a területrendezési szabályzatról (előírások). 
 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a megyei főjegyző, 
    végrehajtásért a megyei főépítész 
 Határidő: folyamatos 
 
2. A megyehatáron átnyúló területrendezési koordináció feltételeinek biztosítása. 
 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke   
 Határidő: folyamatos 
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3. Monitoring-rendszer létrehozása a területrendezési terv érvényesülésének, folyamatos 
karbantartásának és a módosítások átvezetésének érdekében, a területfejlesztési 
dokumentumok változásainak követésére, valamint a terv megvalósításának társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásainak értékelésére. 

 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke  
 Határidő: folyamatos 
 
4. A megyei területrendezési terv legalább 5 évente történő (illetve az OTrT következő 

felülvizsgálatához illeszkedő) teljes körű felülvizsgálata. 
 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke, 
   előkészítésért a megyei főépítész 
 Határidő: értelem szerint 
 
 
II. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata 

során érvényesítendő megyei javaslatok 
 
5. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése kezdeményezi a Kormány felé, hogy az 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény soron következő 
felülvizsgálata során az alábbi javaslatokat érvényesítse: 

 
(1) Az Ország Szerkezeti Tervén szereplő (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom és 
Rajka – Budapest [Ferihegy] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és Románia) 
nagysebességű vasút nyomvonalának korrekciója a megyei területrendezési terv szerint. 
A nyomvonal pontosításra került Hegyeshalom és Rajka térségében, valamint Győr és 
Komárom – Esztergom megye határa között. A mindkét szakasz a megyei terv 
léptékének megfelelően került pontosításra, így nyilvánvalóan célszerűbb megoldást 
eredményez, mint az OTrT-ben szereplő nyomvonal. Előbbi szakasz nyomvonalának 
korrekcióját az M15 gyorsforgalmi út sávjában való vezetés, utóbbiét a péri repülőtér 
jobb kiszolgálása tette szükségessé.  

 
(2) Kópháza – (Ausztria) vasútvonalat az Egyéb országos törzshálózati vasútvonal 
kategóriában szükséges felsorolni. Ez a vonal mind 2005.évi vasúti közlekedésről szóló 
törvényből, mind az OTrT- ből kimaradt. 

 
(3) Az OTrT törvény 12. § (2) pontja kerüljön kiegészítésre a „szélerőmű 
elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület” övezetével. Az övezet az OTrT 2008. évi 
módosításának parlamenti szakaszában nem kellőképpen bizonyított állítások alapján 
került törlésre, bevezetését viszont a hazánkban - Győr-Moson-Sopron megyében pedig 
különösen - terjedő szélerőművek telepítésének szabályozatlansága kiemelten indokolttá 
tenné.  
 
 

 Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a Közgyűlés elnöke, 
    végrehajtásáért a megyei főépítész 
 Határidő: jelen határozat hatályba lépését követően folyamatos 
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 V.   
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERÜLETI 
(KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI) HATÁSVIZSGÁLAT 

 
BEVEZETÉS 

 
A területrendezési terv megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat készítését a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 
Korm. rendelet írja elő, tartalmi követelményeit pedig annak 9. melléklete rögzíti. 
 
Ugyanakkor 2005-ben kihirdetésre került „Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. A rendelet hatályáról szóló rendelkezés 
értelmében a területrendezési tervekhez is készíteni kell környezeti vizsgálatot, annak 4. sz. 
melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembe vételével.  
A környezeti értékelés tartalmi követelményei az Országos Területrendezési Terv 
felülvizsgálata részeként kidolgozásra kerültek. Az érintett szervezetek által is elfogadott 
tartalmi követelmények azonban nem csak az OTrT, hanem általában a területrendezési tervek 
számára is meghatározták a készítendő környezeti vizsgálat tartalmának általános kereteit.  
A kidolgozott és elfogadott követelményrendszer (kiegészítve a környezeti hatásokat a 
társadalmi és gazdasági hatásokkal) teljes mértékben beépült a 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet 9. mellékletének általános követelményei közé. Ezért a területrendezési terv 
megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat általános 
követelmények szerinti fejezetének környezeti munkarésze megfelel „Az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 
követelményeinek is.  
 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve módosításának előkészítő fázisában 
mindazon szervezetek megkeresésre kerültek, amelyek a környezeti értékelés 
véleményezésében a jogszabály szerint is érintettek, hogy adatszolgáltatásukkal segítsék a 
tervmódosítás megalapozását, illetve a környezeti értékelést is magába foglaló területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat elkészítését. 
 
 

V/1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
1. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának 
ismertetése 
 
1. 1. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának 
folyamata 
 
A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítésének elsődleges célja, 
hogy az iterációs jelleggel megvalósuló egyeztetési, konzultációs folyamatokon keresztül 
folyamatos kapcsolat alakulhasson ki a tervezés és területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat készítése között. A párhuzamosan készülő, a tervbe folyamatosan 
beépülő vizsgálat jelentheti a garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv törekszik 
minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti, társadalmi és gazdasági konfliktusokat.  
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A tervmódosítás és a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat 
folyamatának időbeli összehangolása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítéséhez 
felhasznált információk  
 
A tervezés és a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat térinformatikai 
alapadatbázisát a DTA50 térképi állomány jelentette. A szakági adatbázisok a tervezési 
alaptérképre integráltan kerültek elemzésre. A területi hatásvizsgálat során – a hagyományos, 
rendszerint csak szöveges jellegű vizsgálatoktól eltérően – jelentős hangsúlyt kapott a térképi 
elemzés is.  
   
A felhasználásra került digitális adatok köre: 

• DTA50 térinformatikai adatbázis 
• CORINE Land Cover 50 térinfomatikai adatbázis 
•  Győr-Moson-Sopron megye településeinek önkormányzatai (településrendezési 

tervek) 
• FGSZ Földgázszállító Zrt. 
• Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség adatbázisa 
• Magyar Olajipari Rt. (MOL) digitális térinformatikai adatbázisa 
• Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. térinformatikai adatbázisa 
• VITUKI Rt. térinformatikai adatbázisa 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatbázisa 
• Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság térinformatikai 

adatbázisa 
• Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének térinformatikai 

adatbázisa 

A megyei területrendezési terv 
módosításának folyamata 

Határidő A területi hatásvizsgálat 
készítésének folyamata 

Határidő 

Alátámasztó tervanyagok 
aktualizálása, településrendezési 
tervek feldolgozása 
 2010. 

március 15. 

A területi hatásvizsgálat 
készítéséhez szükséges 
egyeztetések elvégzése, 
információk beszerzése 

2009. 
december 15. 

A terv javaslattevő fázisának 
kidolgozása (Egyeztetési 
dokumentáció) 
 

A területi hatásvizsgálat 
kidolgozása 

2010. március 
5. 

Egyeztetés  2010. 
március 16 
– május 31. 

A területi hatásvizsgálat 
egyeztetése az egyeztetési 
dokumentáció részeként 

2010. 
május 31. 

Vélemények feldolgozása, tervezői 
válaszok 
 2010. június 

1. – július 
15. 

A területi hatásvizsgálatra 
érkezett vélemények 
feldolgozása, egyeztetése, 
véglegesítése 
 

2010. július 
15. 

Elfogadási fázis tervezői anyaga 
 

  

Miniszteri állásfoglalás beszerzése  2010. július 
16. – 
október 15. 

  

Közgyűlési előterjesztés tervezete 2010. 
október 30. 

  

       Végleges, jóváhagyott 
tervdokumentáció 

2010. 
december 
15. 
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• AGROTOPO Agrotopográfiai térképek 
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium digitális adatszolgáltatása 
• Honvédelmi Minisztérium digitális adatszolgáltatása 
• Magyar Állami Földtani Intézet térinformatikai adatbázisa 
• Veszprémi Bányakapitányság térinformatikai adatbázisa 
• Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság digitális adatszolgáltatása 
• Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat digitális adatszolgáltatása 
• Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal digitális adatszolgáltatása 
• Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság digitális 

adatszolgáltatása 
• Észak és Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség digitális adatszolgáltatása 
• Közép, Nyugat és Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság digitális 

adatszolgáltatása 
• Fertő-Hanság és Balaton-felvidéki Nemzeti Parkok Igazgatóságának digitális 

adatszolgáltatása 
• Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának digitális 

adatbázisa 
• Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Hatóság digitális adatbázisa 
 
A környezeti, társadalmi és gazdasági állapot és célok értékeléséhez az alábbi dokumentumok 
kerültek figyelembe vételre: 

• Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) 
• Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 
• Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) 
• Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) 
• Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) 
• Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 
• Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (UMVST) 
• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) 
• Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 
• Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
• Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
• Duna komplex program 
 

 
2. A terv ismertetése, céljainak összevetése más megegyező szintű tervek, koncepciók 
céljaival 
 
2. 1. A területrendezési terv fő céljai, tartalmának összefoglaló ismertetése 
 
A megyei területrendezési tervek elkészítésének jogi alapját az 1996. évi XXI. a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény, az Országos Területrendezési Tervről 
(OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet jelentik. A megyei területrendezési terveket e 
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törvényekben, valamint rendeletben foglaltak figyelembe vételével és betartásával kell 
kidolgozni/módosítani.  
Győr-Moson Sopron megye területrendezési tervének módosítása a különböző területi szintek 
elvárásai közül elsődlegesen a megyei szintű érdekeket kívánja kielégíteni, melyeknek 
azonban szoros kötődése és beágyazottsága van az országos és települési szintek felé. A 
területrendezési terv elsődlegesen a területfelhasználási igények nagytávlatú koordinálását, az 
igények kielégítési lehetőségeinek kompromisszumos megoldásait célozza meg, úgymint: 
 
1. a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása, 
2. a városok – községek, és a fejlett - elmaradott térségek közötti különbségek mérséklése, 
3. a megyei térszerkezet és településrendszer harmonikus fejlődésének elősegítése, 
4. a térségi területfelhasználás rendjének maghatározása, 
5. a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjének kialakítása, 
6. a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzése, és 
7. a természeti erőforrások védelme. 
 
A célok megvalósulása a tervezési munka folyamán, valamint a megvalósítás teljes időszaka 
alatt feltételezi a környezeti-társadalmi és gazdasági szempontok mindegyikének figyelembe 
vételét és egyenlő súlyát. A stratégiai környezeti vizsgálat fontos eszköz lehet abban a 
tekintetben, hogy ez a kívánt egyensúly megvalósuljon. 
 
2. 2. A terv összevetése más, megegyező szintű releváns tervekkel, koncepciókkal 
 
Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 
Magyarországon a területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos Területrendezési 
Terv. Az OTrT deklarált célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei 
területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére, amely az ország 
egészére határozza meg a léptéknek megfelelő mélységben a területhasználatra és az 
infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet, és annak elérését szolgáló szabályokat. 
Az országos terv olyan keretterv, amelynek előírásai megfelelő szintű elfogadásukat és 
pontosításukat követően döntően az alacsonyabb szintű területrendezési, valamint a 
településrendezési terveken keresztül érvényesülnek. 
A 2003. évi XXVI. törvényt az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) az Országgyűlés 
2003. április 28-án fogadta el. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 29. §-a előírja a Törvény öt évenkénti felülvizsgálatát. A 
felülvizsgált törvény elfogadására 2008-ban került sor.  
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének módosítása az OTrT megyei 
területrendezési tervekre vonatkozó előírásai alapján készült. 
 
 
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)  
 
Az OTK célja olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet 
és területi rendszer kialakítása, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és 
identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik 
az európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó 
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közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi 
egyenlőtlenségek. 
A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezet és rendszer eléréséhez, illetve a 
kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához az OTK 2020-ig öt átfogó célkitűzést, 2013-
ig pedig hat országos területi célt fogalmaz meg.   
 
OTK átfogó céljai 2020-ig Illesz

kedés 
Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével való kapcsolat 

Térségi versenyképesség + Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem foglalkozik a versenyképességgel, 
az elveket csak áttételesen tartalmazza 

Területi felzárkózás ++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve közvetve tartalmazza 

Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem +++ Történeti település terület övezete 
Világörökség és világörökség várományos 
terület övezete 

Területi integrálódás Európába 0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve főként a közlekedési infrastruktúra 
elemein keresztül érinti (vasút, gyorsforgalmi 
út, légi közlekedés) 

Decentralizáció és regionalizmus + Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 

OTK középtávú céljai 2013-ig   
Versenyképes budapesti metropolisz-térség 
megteremtése 

0 A megyei terv nem tartalmazza 

Fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati 
kapcsolatrendszer fejlesztése 

+++/+ Együtt tervezhető térségek övezet 
lehatárolása  
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve a városhálózati kapcsolatrendszer 
fejlesztését a települési térségek 
lehatárolásán keresztül csak áttételesen 
tartalmazza 

Elmaradott térségek, külső és belső perifériák 
felzárkóztatása 

0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 

Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek 0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 
(közlekedési infrastruktúrán keresztül) 

Határ-menti és határon átnyúló térségi 
együttműködésük erősítése 

0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 

Rurális térségek területileg integrált fejlesztése ++ Győr-Moson-Sopron megye közlekedési 
hálózatának fejlesztése, az ökológiai hálózat 
elemeinek és a kiváló termőhelyek védelme 

+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a 
kategóriák között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 

 
 
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK)  
 
Az NSRK 2007-2013 közötti középtávú fejlesztési céljai között szerepel az élhető környezet 
kialakítása, amely a befektetések és a foglalkoztatás környezeti feltételeiként magában 
foglalja a környezetvédelem mellett a fenntartható közlekedés fejlesztését, az 
energiahatékonyság és a megújuló energia kérdéskörét is.  
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Az NSRK megfogalmazása szerint az élhető környezet biztosítása a természetes és a 
mesterséges környezet elemeinek fenntartható, az életminőséget hosszú távon biztosító 
megőrzését és fejlesztését jelenti. Ez magába foglalja a természeti, épített és kulturális értékek 
megőrzését és fenntartható hasznosítását, illetve az energetikai infrastruktúra fejlesztését és a 
korszerű technológiák bevezetését. Az infrastruktúra fejlesztésénél célkitűzés, hogy – a 
pénzben, időben, környezetterhelésben és emberéletben jelentkező – költségei csökkenjenek, 
környezetszennyezése és erőforrás felhasználása az ökológiai eltartó-képességen belül 
maradjon.  
 
Az NSRK „élhető környezet” prioritás céljai 
2013-ig 

Illesz
kedés 

Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével való kapcsolat 

Környezeti, táji és kulturális értékek megóvása +++ Az ökológiai hálózat térségi elemei, kulturális 
örökségvédelmi (történeti település, 
világörökség és világörökség várományos 
területek) és tájképvédelmi (országos és 
térségi) övezetek lehatárolása, vizek védelme 
(felszíni és felszín alatti) 

Takarékos és megfontolt környezetgazdálkodás + Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve alapelveiben, áttételesen tartalmazza.  

Lakosság környezeti tudatosságának növelése 0 Nem tartalmazza   
Elérhetőség fenntartható javítása +++ Közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 

térbeli ábrázolása 
Energiahatékonyság növelése, a megújuló 
energiaforrások feltárása és alkalmazásának 
kiterjesztése 

0/+ Alternatív energiaforrások közül csak a 
szélerőművek telepítési lehetőségeivel 
foglalkozik (OTrT módosító javaslata) 

Környezetbiztonság növelése +++ Vízminőség-védelmi területek, térségi 
hulladék-lerakóhelyek, tájrehabilitációt 
igénylő helyek, eróziónak és deflációnak kitett 
helyek, katasztrófavédelmi területek, 
belvízjárta területek, árterek, földtani 
veszélyforrás területeinek lehatárolása 

Fenntartható térségi rendszerek kialakítása 0/+ Nem, vagy csak nagyon áttételesen tartalmaz 
utalásokat 

Együttműködő és harmonikus városhálózat 0/+ Nem vagy csak nagyon áttételesen tartalmaz 
utalásokat  

Rurális térségek területileg integrált fenntartható 
fejlesztése  

++ Az ökológiai hálózat térségi elemei, a 
közlekedési hálózat fejlesztése, kiváló 
termőhelyek védelme, erdőgazdálkodási 
területek kijelölése 

Elmaradott térségek, külső és belső perifériák 
felzárkóztatása 

0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 
(térségi jelentőségű mellékutak kijelölése, 
műszaki infrastruktúrával való ellátás) 

Területi együttműködés az európai térbe való 
integrálódásért 

++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve tartalmazza, de csak áttételes a 
kapcsolat.(közlekedési rendszerek, ökológiai 
hálózat) 

A területiség és a térhasználati elvek érvényesítése +++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve maga az a dokumentum, ami ezeket az 
elveket a térhasználatra vetítve jeleníti meg 

+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a 
kategóriák között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 
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Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (UMVST) 
 
A stratégiai terv célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektor valamint a vidéki térségek 
fenntartható fejlesztésének megalapozása. Ennek érdekében öt nemzeti fejlesztési prioritás 
került meghatározásra, melyek specifikus beavatkozási akciók révén valósulnak meg. 
 
A fejlesztési stratégiai átfogó- és specifikus célokat fogalmaz meg. 
A vizsgált stratégiai szintű fejlesztési koncepciók, környezetpolitikai dokumentumok céljai 
sokkal szélesebb területét fedik le a környezetnek, mint a megyei területrendezési terv. A 
kapcsolódások ezért gyakran nem lelhetők fel tervben, vagy nem elég részletezettek. A 
hiányzó kapcsolatok, hivatkozások oka az, hogy a megyei terv léptékénél, tartalmi 
előírásainál fogva nem foglalkozhatott ilyen részletes környezetpolitikai koncepciókkal. 
 
Fejlesztési irányok, 
beavatkozások 

Célkitűzés Illeszke-
dés 

 Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével 
való kapcsolat 

Közösségi 
fejlesztési irány 

I. A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
ágazat versenyképességének javítása 

++ Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület és szántóterület 

II. A környezet és a vidék minőségének 
javítása 

+/0 Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület és erdőterület 
Széleróziónak kitett terület 
Vízeróziónak kitett terület 
 

III. Az életminőség javítása a vidéki 
területeken és a diverzifikáció ösztönzése 

+ Közlekedési 
infrastruktúrafejlesztés, térségi 
hulladéklerakók létesítése 

Nemzeti fejlesztési 
irány 

III. A fenntartható termelés és földhasználat 
garanciáinak erősítése 

+/0 Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület és szántóterület, 
országos ökológiai hálózat 

Beavatkozási 
akciók 

I/7. Vízgazdálkodás, belvíz-védelem +++ Vízgazdálkodási térség, 
rendszeresen belvízjárta 
terület, hullámtér és nyílt ártér 

III/1. Erdészet ++ Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

III/2. Környezetkímélő gazdálkodási mód-
szerek 

+/0 Magterület  

III/3. Kedvezőtlen Adottságú Területek 
(KAT) 

0 Hiányzó kapcsolat  

IV/2. A falumegújítás 0 Nincs kapcsolat  
+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a kategóriák 
között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 
 
 
 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III)  
 
Az NKP-III a környezeti problémák felszámolása és az értékek megőrzése érdekében 
meghatározza a legfontosabb célkitűzéseket. Az NKP-III hatéves (2009-2014) időszakára az 
alábbi tematikus akcióprogramokat fogalmazza meg. 
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NKP III környezetvédelmi programjának 
felülvizsgálata - Programok 

Illesz
kedés 

Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével való kapcsolat 

Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 
erősítése 

0 Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve annak jellegéből adódóan nem 
tartalmazza 

Éghajlatváltozás ++ Több övezet is kapcsolódik a témakörhöz, 
amelyek mind a mitigációt, mindpedig az 
adaptációt támogatják  

Környezet és egészség + Egyes övezeti lehatárolások (pl. vízvédelmiek) 
közvetve segítik az akcióprogramot. 

Települési környezetminőség +++ A megyei terv a településrendezési terveken 
keresztül fejtik ki a hatását, így a 
településrendezési tervezést és a 
településfejlesztést jelentősen befolyásolják. 
A területrendezési terv nagymértékben 
hozzájárul a települési környezetminőség 
romlásának megakadályozásához, illetve a 
pozitív változásokhoz. 

A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és 
tájvédelem 

+++ Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület 
övezete, illetve a tájképvédelmi övezetek 
jelentik a kapcsolatot 

Fenntartható terület- és földhasználat ++ A területrendezési terv fő célja a fenntartható 
területhasználat kialakítása 
A fenntartható földhasználati rendszerek 
kialakítását közvetve támogatja.  

Vizeink védelme és fenntartható használata +++ Nagyvizi meder övezete, földtani 
veszélyforrás övezete, felszíni vizek 
vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete, 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezete jelenti a kapcsolatot 

Hulladékgazdálkodás ++ Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezete teremt 
kapcsolatot 

Környezetbiztonság + Nagyvízi meder övezete, földtani 
veszélyforrás területe, rendszeresen belvízjárta 
terület övezete teremti meg a kapcsolatot 

+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a 
kategóriák között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 
 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 (NÉS 2008-2025) 

Az Országgyűlés a 29/2008. (III. 20.) határozatával fogadta el a 2008-2025-re szóló Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS), amelynek legfontosabb elemei közé tartozik a nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése, a kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése és az alkalmazkodás a 
klímaváltozás következményeihez.  

A területrendezési tervek a területhasználat alakításán és a műszaki infrastruktúra hálózatok 
térbeli elhelyezésén keresztül jelentős mértékben hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez.  
 
Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 
 
A fejlesztési koncepció vezetői összefoglalója szerint az 1998-ban elfogadott hosszú távú 
megyei területfejlesztési koncepció és a 14/2001. (V. 15.) MTT számú határozattal elfogadott 
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megyei területfejlesztési program értékelését, aktualizálását, a megyei fejlesztés 
hangsúlyainak újragondolását az EU- csatlakozás és a megváltozott fejlesztési igények, illetve 
az Európai Unióban 2007-től induló új hét éves programidőszak tette szükségessé. 
A koncepció felülvizsgálata és az induló 2007-2013 közötti programidőszakra szóló 
területfejlesztési program tervezése 2006. februárban kezdődött meg. A munka része a 
’Partnerség 2007-2013’ c. projektnek, amelynek keretében egységes tematika és módszertan 
alkalmazásával, egy időben készül a Nyugat-dunántúli régió, a régiót alkotó megyék és 
megyei jogú városai hosszú távú fejlesztési koncepciójának aktualizálása és a középtávra 
szóló területfejlesztési programjának elkészítése.  
Az elkészített tervezési dokumentumok általános célja, hogy a területfejlesztés-tervezés 
eszközeivel hozzájáruljon a megye helyzetének, életkörülményeinek javításához, a megye és 
nagyvárosi térségeinek, valamint a megye és a Nyugat-dunántúli régió belső kohéziójának 
erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségek csökkentéséhez, a 
határokon átnyúló kapcsolatainak bővítéséhez. 
 
A dokumentum a megye jövőképének elérése érdekében hat stratégiai célt fogalmaz meg. 
 
Győr-Moson-Sopron megye hosszú távú 
területfejlesztési koncepciójának és 
programjának stratégiai céljai 
 

Illesz
kedés 

Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével való kapcsolat 

Humánerőforrások diverzifikált fejlesztése 0 Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza 

A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása  + Infrastruktúra fejlesztésének térbeli ábrázolása 
A multi és interregionális kapcsolatok tereinek 
szélesítése 

+ Közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 
térbeli ábrázolása. 

A megye szervező és térségfejlesztő szerepének 
erősítése 

0/+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve nem, vagy csak áttételesen tartalmazza. 
(közlekedési infrastruktúrán keresztül) 

A településhálózat és az infrastrukturális rendszerek 
adottságainak bővítése 

+++ Infrastruktúra fejlesztésének térbeli ábrázolása 

A környezet minőségének javítása 
 

+++ Az övezetek közül számos elősegíti a cél 
megvalósulását (pl. ökológiai hálózat elemei, 
tájképvédelmi terület stb.) 

+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a 
kategóriák között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 
 
Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja 2002 júniusában készült el. 
Felülvizsgálatára 2006- ban azért volt szükség, mert időközben az Országgyűlés elfogadta a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP), és az abban foglalt új szempontoknak 
megfelelően szükséges volt a megyei környezetvédelmi programot is a hiányzó részekkel 
kiegészíteni.  
A megyei területrendezési terv szempontjából a környezetvédelmi program felülvizsgálata 
elsődlegesen két szempontból tartalmaz releváns információkat: 
– A program bemutatja 2002 óta a környezeti állapot változását, számba veszi az eredeti 
célkitűzések időarányos megvalósulását és a hiányosságok okait és új programot vázol fel. Az 
ebben az anyagrészben megtalálható adatok és elemzések elsősorban a megyei 
területrendezési terv megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat készítéséhez használhatók fel. 
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– A térségi hulladéklerakók kijelölése a megyei területrendezési tervek kötelező tartalmi 
eleme. Ehhez a megyei környezetvédelmi programjának felülvizsgálata hasznos 
információkat szolgáltat, amennyiben leszögezi, hogy az érvényes jogszabályoknak 
megfelelve a megye települései hosszú távú hulladék elhelyezési gondjait csak térségi 
hulladékgazdálkodási programok alapján lehetséges megoldani. Cél az integrált, komplex 
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a megfelelő hulladékok újrahasznosítása, a nem 
hasznosítható hulladékok számára pedig a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul 
kielégítő lerakók kialakítása. Ehhez a megyében új, korszerű, nagytérségi települési 
hulladékkezelő- és lerakó létesítmények megvalósítására van szükség. Az EU irányelveinek 
megfelelően a javaslat szerint 3 regionális hulladékkezelési rendszer kiépítése indokolt, 
melyek lefedik a megye területét (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron központú regionális 
hulladék-gazdálkodási rendszerek). 
 
Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi 
programjának felülvizsgálata 
Programok 

Illesz
kedés 

Győr-Moson-Sopron megye 
területrendezési tervével való kapcsolat 

Levegőtisztaság védelem + Az övezetek többsége a beépítéseket 
korlátozza, ugyanakkor a levegőminőségre a 
tervezett közlekedési infrastruktúraelemek is 
hatnak 

Vizek védelme ++ Több övezet is a vizek védelméhez kötődik 
Föld-és talajvédelem ++ Több övezet is a kiváló termőhelyek 

védelméhez kötődik. A térszerkezeti szabályok 
is elősegítik a földvédelmet. 

Épített környezet +++ Tájképvédelmi terület övezete, a történeti 
települést, illetve a világörökség és 
világörökség várományos terület övezete 
jelenti a kapcsolatot. 

Természet- és tájvédelem +++ Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület 
övezete, illetve a tájképvédelmi övezetek 
teremtik meg a kapcsolatot 

Hulladékgazdálkodás + Térségi jelentőségű hulladéklerakó hely, 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezete 

Környezetbiztonság fokozása + Nagyvízi meder övezete, földtani 
veszélyforrás övezete teremt kapcsolatot 

Energiaellátás + Energia infrastruktúra elemek kijelölése 
(szélerőművek) 

Megye lakosságának egészségi állapota + A beépítések korlátozása, az erdőtelepítések 
közvetett támogatása és a felszín alatti vizek 
védelme (egészséges ivóvíz) által kapcsolódik 
a rendezési terv ehhez a ponthoz. 

Környezeti nevelés 0 Nincs kapcsolat 
Mezőgazdaság + Földvédelemhez kötődő övezetek teremtenek 

kapcsolatot  
Ipar 0 Nincs kapcsolat 
Közlekedés  ++ Közlekedési infrastruktúra egyes elemeinek 

kijelölése (pl. elkerülő utak) 
Idegenforgalom + A turisztikai vonzerők védelmét támogatják 

egyes övezetek (pl. tájképvédelmi terület) 
+++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a 
kategóriák között 
++ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tartalmazza, de csak áttételes a kapcsolat 
+ Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve említést tesz róla 
0 Nincs kapcsolat 
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2. 3. A terv részcéljainak környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia 
vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása 
 
A konzisztencia vizsgálatok elsődleges célja, hogy feltárja a terv céljai közötti 
összehangoltságot, az esetleges ellentmondásokat, vizsgálja a célok közötti belső 
kapcsolatokat. A kapcsolatok feltárásából jól láthatók a célok egymásra hatásának azon 
kritikus pontjai, amelyek erősíthetik, vagy éppen gyengíthetik egymást a terv érvénybe lépése, 
illetve alkalmazása során. 
 

 
Győr-Moson-Sopron 
megye területrendezési 
terve módosításának 
részcéljai 
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1. társadalmi, gazdasági 
és környezeti céloknak 
megfelelő térbeli 
szerkezet kialakítása 

– ++ ++ ++ + ++ ++ 

2. városok - községek, 
fejlett - elmaradott 
térségek közötti különb-
ségek mérséklése 

++ – ++ 0/+ ++ 
P + 0 

3. a megye 
térszerkezete, 
településrendszere 
harmonikus 
fejlődésének elősegítése 

++ ++ – ++ ++ + + 

4. térségi területfel-
használás rendjének 
maghatározása 

++ 0/+ ++ – ++ ++ ++ 

5. műszaki-
infrastrukturális 
hálózatok összehangolt 
térbeli rendjének 
kialakítása 

+ ++ 
 ++ ++ – ++ 

P 
++ 
P 

6. területi, táji, 
természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, 
értékek megőrzése 

++ + + ++ ++ 
P – ++ 

7. a természeti 
erőforrások védelme ++ 0 + ++ ++ 

P ++ – 

+++: erős kapcsolat;  ++: közvetett kapcsolat; 0: nincs kapcsolat; P: jelentős problémák, hiányosságok; 
– nem értelmezett 
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2. 4. A jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági állapotnak a tervvel összefüggésben 
lévő elemei 
 
2. 4. 1. Környezet 
 
Talajok 
A megye talajviszonyaiban jellemzően a réti öntéstalajok (Szigetköz, Csornai- sík és Kapuvári-
sík) dominálnak, de jelentős az agyagbemosódásos erdőtalajok (Pannonhalmi-dombság, Répce-
sík és Fertőmelléki-dombsor) és a mészlepedékes csernozjomok (Mosoni-sík) kiterjedése is. 
A hegy- és dombvidéki területeken (Soproni-hegység, Pannonhalmi-dombság, Fertőmelléki-
dombság) a vízerózió, míg a laza (homok, homokos vályog) talajú területeken (pl.: Győr-Tatai 
teraszvidék, Igmánd-Kisbéri medence, Hanság) a szélerózió talajpusztító hatása jelentős. 
A talajok kémiai szennyezése (pl: savanyodás) területileg diffúz. A szennyezések fő oka a 
helytelen tápanyag-gazdálkodási gyakorlat. 
 
Felszíni vizek  
A felszíni vízhálózat sűrű, de nem bővizű, főleg a patakok vízhozama csekély, és főleg nyáron 
alacsony vízállású, helyenként időszakos vízfolyásokká alakuló. A több tucat helyen történő 
mérések eredményeit öt csoport alapján osztályozva 5 vízminőségi osztályba sorolják a vizeket: 
I. 'Kiváló', II. 'Jó', III. 'Tűrhető', IV. 'Szennyezett', V. 'Erősen szennyezett'. Az illetékes 
hatóságok adatai szerint a felszíni vízfolyások többsége a III. vízminőségi osztályba sorolható, 
tűrhető minőségű. Ez jellemző legtöbb helyen a Duna vizére, és a Rába-folyó az alsó, Győr- 
Mosoni szakaszára is. Ugyanakkor vannak kisebb vízfolyások, amelyeknek a vize erősen 
szennyezett, az V. vízminőségi osztályba tartoznak, elsősorban az oxigénháztartás és a 
tápanyagháztartás komponensei alapján. Ilyen pl. a Hanság főcsatorna, és a Concó-patak. Az 
ÁNTSZ jelentései szerint a kisvízfolyások szinte mindegyike szennyezett (IV. osztály), egyes 
részeken találhatók „tűrhető” (III. osztály) kategóriájú helyek is. A megye vízterületének 
sajátossága, hogy vízgyűjtő területeik ország- és megyehatáron átnyúlnak. Emiatt kiemelkedő 
jelentőségű a vízminőség mérési és vízvédelmi feladatok összehangolása a szomszédos két 
országgal, Ausztriával és Szlovákiával is. 
 
Felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek a megyében kiemelt fontosságúak, mivel a Szigetköz területe alatt 
található Közép-Európa egyik legjelentősebb ivóvízbázisa, amely vízkészlet a geológiai 
adottságok miatt felszíni szennyeződésre érzékeny, védelmi intézkedés nélkül fennáll a veszélye 
a szennyeződésnek. A megye településeinek jelentős része a sérülékeny környezetű vízbázisok 
területén fekvő települések közé sorolódott. A megye 82 települése nitrát érzékeny területen 
fekszik, ezért fokozottan be kell tartani az ezekre a területekre vonatkozó kormányrendelet 
előírásait. A települések bel-és külterületi vízelvezető hálózatainak állapota sok helyen nem 
megfelelő, a mélyebben fekvő területek vízelvezetése nincs megoldva. 
 
Levegő 
Győr-Moson-Sopron megye levegőszennyezettségét alapvetően az ipari üzemek emissziója, a 
közúti forgalom és a lakossági fűtésből származó szennyező anyag és az általános 
háttérszennyezettség befolyásolja. A lakosság tevékenységéhez kötődően a földgázhálózat 
gyorsütemű kiépülése számos előnye mellett (SOx, porszennyezés csökkenése) a nitrogénoxidok 
kibocsátásának növekedésével járt együtt - egyéb technológiai jellegű kibocsátások elenyészőnek 
tekinthetők. Az utóbbi években az ipari eredetű emisszió is csökkenő tendenciát mutat. Ezzel 
szemben a közlekedésből származó komponensek egyre nagyobb mértékben kerülnek a 
légtérbe, a térség tranzitjellegéből adódó nagyfokú igénybevétele és az országos átlagot 
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meghaladó gépjárműsűrűség miatt.  Az autópályák és a megépült elkerülő utak lakóterületeket 
nem érintenek, ami jelentős javulást eredményezett a lakossági expozíciót tekintve. A győri 
elkerülő út hatására a belvárosi emisszió kb. felére csökkent, de az érintett településeken a 
soproni elkerülő út és a Kapuvár-Nagycenk közötti útszakasz is jelentős javulást okozott. 
Mindemellett Győrben, Mosonmagyaróváron, Sopronban és Csornán továbbra is jelentős a 
forgalom légszennyező hatása.  
 
Természeti értékek 
A megye természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékei a Bakonyaljától a Soproni-hegységig, a 
Duna és Fertő mentén a rábaközi, hansági rétekig, és a dombvidéki tölgyesekig terjednek. A 
természeti és táji értékek közül kiemelkedőek a hazai és nemzetközi viszonylatban is védetté 
nyilvánított területek, képződmények, valamint a növény- és állatfajok. A megyében az országos 
jelentőségű védett természeti értékeket túlnyomórészt a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság és kis részben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kezeli. A megye 
egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított területei a megye összterületének 13%-át alkotják. A 
védett területek közül a legnagyobb kiterjedésű a Fertő-Hanság Nemzeti Park (~28 ezer ha). 
ezt követi a Szigetközi TK (~10 ezer ha), a Pannonhalmi-dombság TK (~8 ezer ha) és a 
Soproni TK (~5 ezer ha). 
 
2. 4. 2. Társadalom 
 
Magyarország lakossága 2007-ben 10 millió 45 ezer 401 fő volt, ami 0,71%-kal volt 
alacsonyabb, mint 2003-ban. Kiemelendő viszont, hogy a megyék közül Pest megyén kívül 
csak Győr-Moson-Sopron népessége nőtt. 

Győr-Moson-Sopron megyén belül természetes fogyás és pozitív vándorlási egyenleg 
eredőjeként nőtt a lakos szám a Győri, a Mosonmagyaróvári és a Sopron-Fertődi 
kistérségekben. A természetes fogyást nem tudta ellensúlyozni a pozitív vándorlási egyenleg, 
ezért csökkent a lakos szám a Pannonhalmi és a Téti kistérségekben. Ezekben a 
kistérségekben a pozitív vándorlási egyenleg is elsősorban a Győri agglomerációhoz tartozó, 
vagy annak peremén lévő települések hatására alakult ki. 
A megye eddig nem említett kisebb részén a természetes fogyást vándorlási veszteség 
„egészítette ki”, felerősítve ezzel a népesség fogyását (Csornai és Kapuvár-Beledi 
kistérségek). 
 
2. 4. 3. Gazdaság 
 
Mezőgazdaság 
 
A megye gazdaságban a mezőgazdaság súlya évről évre csökken. Az agrárium 2008-ban a (az 
erdő-, a hal- és a vadgazdálkodást is magában foglalva) mindössze 3,8%-al (2000-ben még 
több mint 5%-kal) járult hozzá a megye teljesítményéhez. Ez a mutató nagyjából megegyezik 
az országos átlaggal (3,9%). Javítja a helyzetet, hogy a mutató csak az alapanyag-termelésre 
vonatkozik, és nem foglalja magában az élelmiszergazdaságot, és az „agrobizniszt” (pl.: 
műtrágya- és növényvédőszer-gyártás, mezőgazdasági gép- és alkatrész-előállítás, oktatás, 
kutatás stb.).  
Az agráriumban alkalmazásban állók aránya is jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, 
2008-ban alig haladta meg az 5 ezer főt (2,6%). 2000-ben a mezőgazdasági alkalmazottak 
aránya még 5% felett volt. A mezőgazdaság súlyának értékelésekor azonban figyelembe kell 
venni azt is, hogy a mezőgazdasághoz kötődő népesség és az egyéni gazdaságok száma 
jelentősen meghaladja az alkalmazásban állók nagyságrendjét. Továbbá a mezőgazdaság nem 
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csak ipari nyersanyagot előállító termelő ágazat, hanem környezetet és tájat is tart fenn, 
természeti- és kultúrtörténeti értékeket őriz, így számos, a társadalom egésze számára fontos 
szolgáltató funkciót is ellát.  
Győr-Moson-Sopron megyében a mezőgazdasági földhasználatok között a legjelentősebb a 
szántóföldek aránya (a mezőgazdasági terület 87%-a). A legnagyobb területen termesztett 
növények a 2008-as adatok alapján a búza (67 ezer ha), a kukorica (38 ezer ha), az árpa (34 
ezer ha) és a napraforgó (18 ezer ha). A gyepterületek aránya viszonylag alacsony (9,4%) és 
elszórtan helyezkednek el a megyében. A gyepek nagyobb kiterjedésű összefüggő foltjai a 
Hanságban találhatók. A szőlőterületek nagy része a Pannonhalmi-dombság, a Soproni-
hegység és a Fertőmellék dombság lankáin helyezkedik el. A megyének két borvidéke van: a 
Soproni borvidék és a Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék. A Soproni borvidék egyben önálló 
borrégiót alkot. A megyében két terület (a Hanság és a Mosoni-sík) került be a magas 
természeti értékű területek közé, ahol a természetvédelmi célokat szolgáló mezőgazdaságot 
ösztönző jellegű kifizetésekkel támogatják. 
 
Erdőgazdálkodás 
Győr-Moson-Sopron megye erdőterülete 2009-ben összesen 82 331 ha volt, ami 19,6%-os 
erdősültségnek felel meg. Ez az érték nagyjából megegyezik az országos mutatóval (20%). A 
megyén belül magas erdősültség a Fertőmelléki-dombság, a Győr-Tatai teraszvidék, a 
Hanság, az Öreg-Bakony, a Pannonhalmi-dombság, a Répce-sík és a Soproni-hegység 
kistájakat jellemzi. A megye erőterületeinek nagyobb része (2009-es adatok alapján) állami 
tulajdonban van, arányuk meghaladja a 71%-ot (58 852 ha). Ez az érték jelentősen magasabb 
az országos átlagnál (56%). A megye legnagyobb erdőgazdálkodója a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt., amely 34 594 ha-on (a megye erdőterületeinek 42%-án) gazdálkodik. 
Szintén jelentős gazdálkodó a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., amely 17 212 ha erdőterület 
kezelését végzi. A többi állami tulajdonú erdőterület a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság, az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a Lajta 
Hanság Zrt. kezelésében van.  
 
Üdülés-idegenforgalom 
A megye szerepe az ország üdülés-idegenforgalmi térszerkezetében nem csak azért jelentős, 
mert az ország nyugati kapujában nagy forgalmú idegenforgalmi folyosók mentén fekszik, 
hanem mert területén országos vonzású üdülőterületek is találhatók. A megyének három 
meghatározó turisztikai térsége van, ebből kettő - a Pannonhalmi Apátság és a Fertő-táj - a 
világörökség része, míg a Mosonmagyaróvártól Győrig terjedő Szigetköz országos 
jelentőséggel bír. Fenti térségek közül Fertő-tó vidékének van a legnagyobb gazdasági súlya, 
míg Pannonhalma alapvetően az egynapos kirándulások célpontja, ahol a szállásférőhelyek 
száma is lényegesen kevesebb a Sopron-Fertő térségnél. A megye területén található két 
Natúrpark is, a Soproni-hegység és a Sokoró.  
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2.  5. A tervben javasolt térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével és övezetek 
lehatárolásával kapcsolatos azon környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzők 
azonosítása, amelyekre a terv valószínűleg jelentős befolyással lesz 
 

Területfelhasználási kategóriák, 
térségi övezetek 
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Erdőgazdálkodási térség  ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ 0 0 + 
Mezőgazdasági térség ++ + + ++ 0 ++ + + + + 
Városias települési térség ++ ++ ++ + ++ + ++ 0 ++ ++ 
Hagyományosan vidéki települési térség ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 0 + + 
Vízgazdálkodási térség 0 ++ 0 + + + ++ + 0 0 
Építmények által igénybe vett térség ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 
Vízgazdálkodási rendszerek és építmények + ++ 0 + + ++ + ++ 0 + 
Villamosenergia-hálózatok és építmények 0 0 0 ++ + + + ++ + + 
Szénhidrogén hálózatok és építmények  + 0 0 0 0 + 0 ++ + + 
Gyorsforgalmi utak + + ++ ++ 0 ++ ++ ++ ++ ++ 
Főutak és térségi jelentőségű mellékutak + + ++ + 0 ++ ++ + + + 
Kerékpáros közlekedés 0 0 + + 0 + + + 0 0 
Nagysebességű vasútvonal + 0 + + 0 ++ + ++ + + 
Egyéb vasútvonal kategóriák + 0 + + 0 ++ + + 0 + 
Vizi közlekedés 0 ++ + + + + + 0 0 + 
Légi közlekedés + + + + + + ++ + + + 
Logisztikai központ + + ++ ++ + + + ++ ++ ++ 
Térségi jelentőségű hulladéklerakó helyek + + + ++ + + + + 0 + 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület  ++ + + ++ 0 ++ + + + ++ 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  ++ ++ ++ ++ 0 ++ + + + + 
Erdőtelepítésre alkalmas terület  ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ + + + 
Országos komplex tájrehabilitációt 
igénylő terület + + + ++ + ++ + + 0 + 

Térségi komplex tájrehabilitációt 
igénylő terület + + + ++ + ++ + + 0 + 

Kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület  + ++ 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 

Felszíni vizek vízminőség- védelmi 
vízgyűjtő területének  + ++ 0 0 0 + + + 0 0 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási 
terület + + + + 0 + + 0 + + 

Együtt tervezhető térségek + + 0 + ++ + ++ + + + 
Magterület + + + ++ + ++ + + 0 0 
Ökológiai folyosó + + + ++ + ++ ++ 0 0 0 
Pufferterület + + + + + + + 0 0 0 
Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület  0 + 0 ++ ++ ++ + 0 0 + 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület  0 + 0 ++ ++ ++ + 0 + + 

Térségi hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület  

+ + + + + + + ++ + + 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá 
vonható terület 0 0 + ++ + + ++ + 0 + 
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Területfelhasználási kategóriák, 
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Világörökség és világörökség 
várományos terület 0 0 0 ++ ++ + + 0 + + 

Történeti település 0 0 0 ++ 
 ++ + + 0 0 + 

Rendszeresen belvízjárta terület   + + 0 + 0 + + ++ + ++ 
 Nagvizi meder  0 + 0 + 0 + + + 0 + 
Földtani veszélyforrás területe + 0 0 0 + 0 0 ++ 0 + 
Vízeróziónk kitett terület ++ 0 0 + 0 + 0 + 0 + 
Széleróziónak kitett terület  ++ 0 ++ + + + + + 0 + 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 
terület és honvédelmi terület 0 0 0 0 + 0 0 ++ + 0 

+ gyenge, áttételes, vagy közvetett kapcsolat a környezeti elem, rendszer és a vizsgált kategória között 
++ erős, közvetlen kapcsolat a környezeti elem, rendszer és a vizsgált kategória között 
0 nincs kapcsolat vagy nehezen értelmezhető kapcsolat 
 
 
 
2. 6. A terv által feltárt környezeti konfliktusok értékelése, és a környezeti, társadalmi és 
gazdasági állapot várható alakulása abban az esetben, ha a módosítási javaslatok nem 
valósulnának meg 
 
A területrendezési terv javaslatainak meg nem valósulása esetén bekövetkező környezeti 
konfliktusok vizsgálatánál az OTrT, valamint Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
terve módosításához készített feltáró vizsgálatainak anyagai az irányadók. A vizsgálat azokat, 
a területrendezési terv megvalósulása nélkül bekövetkező konfliktus köröket, illetve 
környezetalakulási prognózisokat tartalmazza, amelyek tükrözik a jelenlegi folyamatok 
fennmaradása és a tervjavaslat nélkül kialakuló környezeti következményeket.  
 

Kategóriák  Konfliktusok értékelése  Környezeti, társadalmi, és 
gazdasági állapot várható 
alakulása a terv megvalósulása 
nélkül (trend) 

 Állapot (S) Hatás (I) 
Erdőgazdálkodási térség Az adottságokhoz viszonyítva 

alacsony az erdőterületek aránya 
(~19%) 

A kedvező erdőtelepítési 
alkalmasságú területek 
beépülhetnek. A rekreáció 
feltételei és az életminőség nem 
javul. 
Pozitív externáliák elmaradnak. 

Mezőgazdasági térség A megyében a mezőgazdaság 
(ezen belül főként a szántóföldi) a 
domináns területhasználat. Az 
egyéb területfelhasználási 
kategóriákba tartozó területek 
növekedése csak a mezőgazdasági 
térség területének rovására 
történhet. 

Ökológiai rendszerek, illetve 
mg-i erőforrások megújuló-
képességének csökkenése, 
veszélyeztetése, kiemelkedő 
tájképi értékkel rendelkező 
terültek fokozódó 
veszélyeztetése.  

Vízgazdálkodási térség Emberi beavatkozások miatt a Vizek parti sávjának beépítése 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

146 
 

Kategóriák  Konfliktusok értékelése  Környezeti, társadalmi, és 
gazdasági állapot várható 
alakulása a terv megvalósulása 
nélkül (trend) 

kisebb tavak felszámolásával, 
eltűnt parti vegetációkkal, 
átalakuló tájjal kell számolni. 

folytatódik. A rekreáció feltételei 
romlanak. 

Települési térség 
Városias települési térség  
Hagyományosan vidéki 
települési térség 

A településrendezési tervekben 
jelentős beépítésre szánt területek 
kijelölése történik. A kivett 
területek növekedésével az 
ökológiai rendszer károsodhat, a 
környezetterhelés növekszik. 

A települési térség további 
növekedése veszélyezteti a 
természeti és környezeti 
erőforrásokat.  
Negatív externáliák nőnek. 

Építmények által igénybe vett térség 

Energiaközmű-hálózatok és építmények 
Villamosenergia-hálózatok és 
építmények  
Erőművek 
Szénhidrogén hálózatok és 
építmények 

A megyében a megfelelő 
ellátáshoz hálózati- és 
létesítményi fejlesztések 
társulnak. 

A védelmi övezetek lehatárolása, 
területükön az energetikai 
vonalas hálózatok szabályozása 
nélkül nem érvényesíthetők 
maradéktalanul a táj- és 
környezetvédelem érdekei. 

Közlekedési hálózatok és építmények 
Gyorsforgalmi út A gyorsforgalmi utak műszaki, 

gazdasági és környezeti 
szempontból is ideális 
nyomvonalának kiépülése.  

A tervezett gyorsforgalmi utak 
műszaki, gazdasági, környezeti 
szempontból ideális nyomvonala 
számára azok elépülésével a 
terület nem biztosítható, így az 
optimálistól eltérő 
nyomvonalakon tovább nő a 
környezetterhelés. 
Negatív externáliák keletkeznek. 

Főút  
Mellékút 

A hiányzó közlekedési 
kapcsolatok és a meglévők rossz 
minősége rontja a települési, 
emberi környezetet. 

Az úthálózat fejlesztése a 
közlekedési feltételek javítása 
mellett mindenképpen 
környezetterhelést okoz. A 
fejlesztések hiányában tovább nő 
a településeken áthaladó utak 
környezetszennyezése. 
A fentiek az életminőség 
romlásához vezetnek és negatív 
externáliák keletkeznek. 

Nagysebességű vasútvonal Az NSV műszaki, gazdasági és 
környezeti szempontból is ideális 
nyomvonalának kiépülése a 
tervezési paraméterek merevsége 
miatt műszaki, gazdasági és 
környezeti konfliktust idéz elő.  

Az NSV elsősorban a kisebb 
távolságú (900-1000 km) 
repülések utasainak nyújt jóval 
kisebb környezetterhelést okozó 
közlekedési alternatívát. 
A nagysebességű vasút a térségi 
gazdaságra is kedvező hatást 
gyakorol, így a meg nem 
valósulása rontja a gazdasági 
társadalmi feltételeket. 

Transz-európai vasúti 
áruszállítási hálózat részeként 
működő országos és egyéb 
országos törzshálózati 
vasútvonalak, egyéb vasúti 
mellékvonal 

A vasúti áruszállítás aránya 
folyamatosan csökken a közúti 
áruszállítással szemben. Ez 
növekvő környezetterhelést jelent.  

A közúti árufuvarozás 
rohamosan növekvő aránya az 
áruszállításban nem 
mérsékelhető a vasúthálózat 
fejlesztése nélkül. A megfelelő 
nyomvonalak területe elépül. 
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Kategóriák  Konfliktusok értékelése  Környezeti, társadalmi, és 
gazdasági állapot várható 
alakulása a terv megvalósulása 
nélkül (trend) 

Nemzetközi és országos 
jelentőségű közforgalmú kikötő, 
Személyforgalmi kikötő 

Kevés a közforgalmú kikötő. Nem biztosítható a 
legalkalmasabb terület a kikötő 
számára. 

Kereskedelmi (nemzetközi) 
repülőtérré fejleszthető repülőtér 
Egyéb nyilvános és nem 
nyilvános polgári célú repülőtér 

A repülőterek és a kiszolgáló 
létesítmények környezetterhelése 
a növekvő forgalom miatt 
emelkedik. 

Megfelelő koordináció 
hiányában nem, vagy nem 
megfelelő helyen javulnak a légi 
kapcsolatok. 

Országos kerékpárút törzshálózat 
Térségi kerékpár hálózat 

Jelenlegi hálózat sűrűsége és 
kialakítása nem megfelelő. 

Kerékpárút hálózat kialakítása 
nélkül nem bővülnek a 
környezetkímélő közlekedési 
lehetőségek 

Térségi jelentőségű logisztikai 
központ 

Logisztikai központok hiányában 
az áruszállítás környezetterhelése 
diszperz módon jelentkezik.  

Növekvő forgalom, zaj-, rezgés 
terhelés, növekvő szállítási 
távolságok, koordinálatlan 
áruszállítás. 

TÉRSÉGI ÖVEZETEK 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület  

Beépítés és más célú hasznosítás 
veszélye. 

A területek kivonása beépítés 
vagy egyéb, nem mezőgazdasági 
célra (alacsonyabb minőségű 
földek helyett). 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület  

Folyamatosan növekszik az igény 
az erdőterületek beépítésére és 
hasznosítási módjának 
megváltoztatására. 

Az övezet kijelölése nélkül 
növekszik a legjobb minőségű 
erdőterületek művelési ág 
változtatásának veszélye. 
A kiváló erdőterületek esetleges 
megszűnése a rekreáció és az 
életminőség feltételeit is rontja.  
Pozitív externáliák csökkenek. 

Erdőtelepítésre alkalmas 
terület  

A erdőtelepítésre legalkalmasabb 
területek agglomerációk 
közelében folyamatos „beépítési”, 
területhasználat változtatási 
nyomásnak vannak kitéve.  

Beépített területek, 
agglomerációk közelében tovább 
folytatódik a potenciális 
erdőterületek beépítése. 
A társadalom életminőségének a 
rekreáció feltételeinek javulása 
elmarad. Pozitív externáliák 
(ökoszisztéma szolgáltatások) 
elmaradnak. 

Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület  

Bánya utótájak és barnamezős 
területek állapota mind 
környezetvédelmi, mind vizuális-
esztétikai szempontból nem 
megfelelő 

Beavatkozás nélkül a területek 
újrahasznosítása nem oldható 
meg, s leromlott állapotukban 
más, szomszédos 
területegységekre is kedvezőtlen 
hatással vannak. 
Tájrehabilitáció nélkül tovább 
romlik a környezet állapota. 
A társadalom életminőségének a 
rekreáció feltételeinek javulása 
elmarad. Pozitív externáliák 
elmaradnak. 

Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület  
Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület  

Az övezet lehatárolása nélkül a táj 
védelme nem kap kellő 
alátámasztást.  

A tájkép, mint természeti 
erőforrás nem kap megfelelő 
védelmet, tovább nő a „vizuális 
szemét” mennyisége, 
rendezetlenség érzése növekszik, 
a turizmus által érintett 
területeken csökken a látogatók 
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Kategóriák  Konfliktusok értékelése  Környezeti, társadalmi, és 
gazdasági állapot várható 
alakulása a terv megvalósulása 
nélkül (trend) 
száma 
A rekreáció és az életminőség 
feltételei romlanak. Pozitív 
externáliák csökkenek. 

Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület  

A felszíni környezetszennyező 
tevékenységek (pl. bányászat, nem 
megfelelő hulladéklerakók) által 
veszélyeztetve (karsztos területek, 
parti szűrésű vízkivételek). 

A vízminőség 
veszélyeztetettségének mértéke 
megmarad, vagy tovább romlik. 
Az életminőség feltételei 
romlanak. 

Felszíni vizek vízminőség- 
védelmi vízgyűjtő területe 

A keletkezett szennyvíz a felszíni 
vizekbe juthat. 

A vízminőség veszélyeztetettség 
mértéke megmarad, vagy tovább 
romlik. 
A rekreáció és az életminőség 
feltételei romlanak. 

Ásványi nyersanyag 
gazdálkodási terület  

Potenciális ásványvagyon-
lelőhelyek védelme nem 
megoldott és koordinált egyéb 
területhasználatokkal.  

Az érintett települések rendezési 
tervében meghatározott 
korlátozó előírások a nemzeti 
vagyon részét képező 
ásványvagyon bányászatát 
ellehetetleníthetik. 

Együtt tervezhető térségek  A lehatárolás nélkül párhuzamos 
és koordinálatlan fejlesztések 
valósulhatnak meg az 
agglomerációs településeken. 

Koordinálatlan település- és 
területfejlesztés.  
A rekreáció és az életminőség 
feltételei romlanak. 

Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület  
 

Honvédelmi területek védelme 
nem megoldott. 

Az érintett települések rendezési 
tervében meghatározott 
korlátozó előírások a honvédelmi 
területeket továbbra sem védik. 

Magterület  A természetvédelmi területek 
védelme nem kap kellő figyelmet. 

Tovább folytatódik a természeti 
erőforrás részét képező 
közvagyon károsodása.  
Védelmet szolgáló, 
területhasználatot korlátozó 
szabályozás nélkül e területek 
károsodása nem kerülhető el. 
A rekreáció és az életminőség 
feltételei romlanak. 
Pozitív externáliák 
(ökoszisztéma szolgáltatások) 
csökkenek 

Ökológiai folyosó  

Pufferterület  

Térségi hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható terület  

Védelemre érdemes táji és művi 
értékekkel rendelkező térségeket 
veszélyeztet a jelenlegi kijelölési 
gyakorlat. 

A jelenlegi, főleg csak a 
természeti elemek oldaláról 
közelítő kijelölés a táji és 
kulturális értékeket figyelmen 
kívűl hagyja. A térségi 
hulladéklerakók kijelölése 
mellett a lakossági 
hulladéktermelést is csökkenteni 
kellene.  
Negatív externáliák keletkeznek. 

Világörökség és világörökség 
várományos terület  

Részletes területi szabályozás 
hiánya. 

Örökségvédelem helyzete, a 
védett értékek állapota romolhat, 
károsodhat. 

Történeti települési terület  A településszerkezetet és a 
tájképet megbontó új elemek 

Az új szerkezettel megjelenő 
vonalas és felületszerű elemek 
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Kategóriák  Konfliktusok értékelése  Környezeti, társadalmi, és 
gazdasági állapot várható 
alakulása a terv megvalósulása 
nélkül (trend) 

károsan befolyásolják a történeti 
jelleget.  

károsítják, tönkreteszik a 
történeti értékű elemeket, elem 
együtteseket. 

Rendszeresen belvízjárta 
terület  

Belvízjárta területek vízelvezetése 
nem megoldott. 

A kijelölés hiányában a 
beépítésre szánt területeken 
nőhet a környezeti kockázat.  
A társadalom biztonságérzete 
romlik és jelentős gazdasági 
károk keletkeznek. 

Nagyvízi meder  Vizek parti sávjában a túlzott 
beépítés nem megfelelően 
korlátozott. 

A parti sáv beépítése tovább 
fokozódik.  A társadalom 
biztonságérzete romlik és 
jelentős gazdasági károk 
keletkeznek. 

Földtani veszélyforrás terület  A területhasználat változásokkal a 
csúszásveszély fokozódik. 

A kijelölés hiányában a 
beépítésre szánt területeken 
nőhet a környezeti kockázat.  
A társadalom biztonságérzete 
romlik és jelentős gazdasági 
károk keletkeznek. 

Vízeróziónk kitett terület  A területhasználat változásokkal a 
vízerózió veszélye nő. 

A területhasználati változásokkal 
a vízerózió fokozódik. 
A társadalom biztonságérzete 
romlik és jelentős gazdasági 
károk keletkeznek. 

Széleróziónak kitett terület  A felmelegedéssel, terület- 
használati változásokkal a defláció 
fokozódik. 

A felmelegedéssel, terület- 
használati változásokkal a 
defláció fokozódik. 
A társadalom biztonságérzete 
romlik és jelentős gazdasági 
károk keletkeznek. 

Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület  

A szélerőművek elhelyezése 
jogszabályokkal egységesen nem 
szabályozott. 

Szabályozási hiányosságok miatt 
koordinálhatatlanná válik az 
erőművek megjelenése. 
Tájképvédelmi és 
természetvédelmi szempontból 
kedvezőtlen helyzet alakul ki. 

 
 
2. 7. A tervcélok megvalósulásával közvetve, vagy közvetlenül környezeti, társadalmi és 
gazdasági szempontból negatív hatást kiváltó tényezők feltárása, különös tekintettel 
azon tervi elemekre, amelyek a természeti erőforrások igénybevételét, a 
környezetterhelés módosulását, vagy az emberi egészség közvetlen károsodást idézik elő 
 
A környezeti terhelés vizsgálata a térségi szerkezeti terv és a térségi övezetek lehatárolásával 
a természeti erőforrások és a környezet terhelésében, valamint az emberi egészség 
károsodásában bekövetkező hatásokat értékeli. 
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Terhelés jellege 

Erdőgazdálko-
dási térség 

Területi növekedés, 
amely származhat a 
lehatárolás és besorolás 
változásából és az új 
erdőtelepítésekből.  

+ 0 0 A hatás egyaránt kedvező és kedvezőtlen is 
lehet (erdőterület növekedése – de nem 
mindegy, hogy milyen fafajokból, 
ültetvényszerű erdők stb.) A hatás tartós, de 
visszafordítható. 
Monokultúrás erdők arányának növekedése, 
rövid vágásérettségű, biomassza termelési célú 
erdők arányának növekedése. 
Értékes gyepek területének erdősítése. 
Vízháztartás esetleges kedvezőtlen alakulása, 
felszín alatti vizek utánpótlási lehetőségeinek 
csökkenése.  
Nem megfelelő fajtaösszetétel esetén a 
biodiverzitás csökkenése.  

Mezőgazdasági 
térség 

Növényvédelem 
fokozódása, 
génmanipulált növények 
terjedése,  
Kedvezőtlen adottságú 
területeken történő 
helytelen gazdálkodás, 
MTÉT területek 
túlterhelése. Erőforrások 
túlzott használata. 
 

+ + + Helytelen tápanyag utánpótlással a nitrát 
szennyezés növekedése. Kemizálás növekedése 
miatt növekvő környezetszennyezés. 
Genetikailag módosított termékek miatt jelentős 
beavatkozás fordulhat elő az ökológiai 
folyamatokban.  
Parlagterületek potenciális növekedése. 
Biodiverzitás csökkenése,  
MTÉT területek terhelése, Ökológiai hálózat 
veszélyeztetése. 
Extenzifikálódás/intenzifikálódás irányába 
mozduló téregységek jelölhetősége, 
szabályozhatósága elmarad ezen a szinten 
/kérdéses, egyáltalán értelmezhető-e egy ilyen 
mozaikos jellegű területhasználat ezen a 
szinten/  
A hatás rövid idejű vagy tartós és nem biztos, 
hogy reverzibilis. 

Települési térség Műszaki infrastruktúra 
elemek száma növekszik 

+ + + Beépítettség növekedése,  
Szennyezettség növekedése, 
Növekvő forgalom 
Ökoszisztémák károsodása, eltűnése 

Vízgazdálkodási 
térség 

A kiegészítésre kerülő 
foltszerű, ténylegesen is 
térségként értelmezhető 
egységek bekerülése a 
tervbe. 
Térségként nem 
értelmezhető elemek 
kikerülése a tervből. 

+ + 0 A folyók, tavak és a vízzel borított kisebb- 
nagyobb felületek (bányatavak, morotvák, 
holtágak csatornák stb.) jelentős ökológiai 
értéket jelentenek.  Közműolló nyílása miatti 
talaj- és vízszennyezés fordulhat elő. 
Hatás rövid vagy tartós, jelentős áldozatokkal 
visszafordítható. 

Építmények által 
igénybe vett 
térség 

A térség nagysága 
jelentősen növekszik 
(infrastrukturális 
fejlesztések). 

+ + + Környezeti károk növekedése (zajkár és 
levegőminőség romlás)  
Fragmentáltság, szabdaltság növekedése, 
Területfoglalás. 
Élőhelyek megszűnése, károsítása. 
Tartós, illetve végleges. Kevésbé reverzibilis. 

Villamos- energia-
hálózatok és 
építmények 

Az igénybevett terület 
nem jelentős mértékben 
növekszik. 

+ + +- Helytelen tervezés és kialakítás esetén 
tájökológia viszonyok károsítása. 
Zavaró tájképi elemek megjelenése. 
Fragmentáltság, szabdaltság növekedése.  
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Terhelés jellege 

Rövid idejűek vagy tartósak, csak részben 
visszafordíthatóak, többnyire nem fordíthatóak 
vissza. 
 

Szénhidrogén-
energia hálózatok 
és építmények  

Az igénybevett terület 
nem jelentős mértékben 
növekszik. 

+ + 0 Környezeti kockázat növekedése, havária 
veszély. 
Szénhidrogén energiahordozóktól történő 
függés növekedése 
Stratégiai tározók építésével, kialakításával a 
környezeti kockázat potenciális növekedése 

Gyorsforgalmi út Az igénybevett terület 
növekszik. 

+ + + Az új nyomvonalak mentén nő a 
levegőszennyezés és a zajterhelés 
Fragmentáltság növekedése 
Forgalomnövekedés 
+/– környezeti hatások áthelyeződése 
járulékos építmények (logisztikai központok 
stb.) megjelenése 
Élőhelyeket zavaró vonalvezetés veszélye 

Főút 
 

Az igénybevett terület 
növekszik. 

+ + + A sűrűn beépített lakóterületeken áthaladó 
főutak mentén jelentős környezeti károk,  
Zajszint növekedés, rezgésterhelés, porterhelés 
és magas károsanyag- kibocsátás 
Élőhelyeket zavaró vonalvezetés,  
Környezeti terhelések megjelenése korábban 
terhelésmentes területen  
Területfoglalás 

Mellékút Az igénybevett terület 
kismértékben és 
rövidebb szakaszokon 
növekszik. 

+ + 0 Zajszint növekedés, rezgésterhelés, porterhelés 
és magasabb károsanyag- kibocsátás 

Országos 
kerékpárút 
törzshálózat, 
térségi jelentőségű 
kerékpárutak 

Területfoglalás az építés 
során. A turizmus 
növekedéséből 
származó 
környezetterhelés. 

+ 0 0 A jelenleginél sokkal sűrűbb hálózat 
kialakítása, új nyomvonalak építése esetén 
területfoglalással és növekvő forgalommal 
járhat.  

Nagysebességű 
vasútvonal 

Növekvő teher és 
személyforgalom, 
intermodális központok 
kialakítása esetén 
kapcsolódó 
létesítmények építése 

+ + + Építésekor a környezet károsítása, 
Szabdaltság, fragmentáltság növekedése, 
Fokozott zajterhelés. A transz-európai 

vasúti áruszállítási 
hálózat részeként 
működő országos 
és egyéb 
törzshálózati 
fővonal 
Nemzetközi és 
országos 
jelentőségű 
közforgalmú 
kikötő,  
Személyforgalmi 
kikötő 

Kikötők építése,  
Megnövekvő forgalom, 
havária veszély 

+ + 0 A kikötők kiépítése és a kapcsolódó 
szolgáltatások biztosításának kedvezőtlen 
hatása lehet a jelenlegi területhasználatra és az 
ökológiai rendszerre. 
 
Mederkotrás és partvédelem negatív hatásai az 
ökológiai rendszerre. 
 
Jelentős területfoglalás (kikötő és a térségben 
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Terhelés jellege 

indukált egyéb beruházások által) 
Térségi 
jelentőségű 
logisztikai központ 

Intermodális logisztikai 
központok építése 
(területfoglalás) és a 
használat miatti 
megnövekedett 
gépjárműforgalom 

+ + + A központokhoz irányuló 
forgalomkoncentrálódással az érintett 
településrészeken nő a zaj, rezgés és 
légszennyezettség. 
Területfoglalás térségi szintű növekedése. 
A tájkép homogenizálódása. 

Kereskedelmi 
(nemzetközi) 
repülőtérré 
fejleszthető 
repülőtér 
Egyéb nyilvános 
és nem nyilvános 
polgári célú 
repülőtér 

Kifutópálya építés, 
bővítés, kiszolgáló 
létesítmények építése, 
megnövekvő forgalom, 
zaj és rezgésterhelés 

0 + 0 Fokozott zajterhelés a repülőtér közelében 
a zajgátló védőövezeten belül korlátozott 
területhasználat. 
Megnövekedő közúti forgalom 
Levegőszennyezés növekedése 
A szükségszerű reptéri építmények kivételével 
beépítésmentesség. 

Elsőrendű 
árvízvédelmi 
fővédvonal, 
 tározók 

Építés, mentesített 
területek 
vízháztartásának 
megváltozása 

+ + 0 Racionális vízkormányzás hiányában 
természetvédelmi értékek veszélyeztetése 
(lápok, mocsarak, nedves rétek, semlyékesek 
vízelvezetése). 
Kanalizáció, ökológiai rendszerek károsodása. 
Építésekor a környezet károsítása 

Kiemelten fontos 
érzékeny 
természeti terület  

Nincs terhelő tényező 0 0 0 Az övezet nem okoz terhelést. 

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület  

Terület megőrzésén 
(mely pozitív) a túl 
intenzív használat 
veszélye a növekedés 
miatt fennáll. 

+ + 0 Az intenzív gazdálkodás kedvezőtlen hatása 
víz- és talajszennyezés formájában (víz- és 
tápanyag utánpótlás hiánya, talajszerkezet 
romlás). 
Intenzív műtrágyázás esetén nitrátosodás. 
Az övezetbe tartozó szántók intenzifikációja, 
fokozódó környezetterhelés. 
Tartós terhelés, a visszafordítás lehetősége 
fennáll. 

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 

Értékes gyepek 
erdősítése, 
monokultúrás, nem 
őshonos fafajok 
ültetvényszerű telepítése 
jelenthet negatív hatást. 

0 0 0 Az övezet kijelölése környezeti szempontból 
nem jelent negatív hatást. 

Országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület 

Kedvező hatású látvány, 
tájsebek rehabilitálása, 
harmonikus képhatás. 

0 0 0 Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. 

Kulturális 
örökség 
szempontjából 
kiemelten 

Nincs terhelő tényező. 0 0  Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. 
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Terhelés jellege 

kezelendő terület  
Kiemelten 
érzékeny felszín 
alatti vízminőség-
védelmi terület  

A terhelést és a 
kockázatot az jelentheti, 
hogy 
jogszabályváltozások 
miatt kikerültek 
területek a védelem alól. 

+ + + Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. A területnagyság csökkenése 
növeli a környezeti problémák megjelenésének 
kockázatát.  

Felszíni vizek 
vízminőség- 
védelmi vízgyűjtő 
területének  

A terhelést és a 
kockázatot az jelentheti, 
hogy 
jogszabályváltozások 
miatt kikerültek 
területek a védelem alól 

+ + + Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. A területnagyság csökkenése 
növeli a környezeti problémák megjelenésének 
kockázatát. 

Ásványi 
nyersanyag 
gazdálkodási 
terület 

Maga a terület kijelölése 
még nincs negatív 
hatással a természeti 
erőforrásokra. 
Bányanyitás esetén a 
környezet terhelése 
növekedhet. 

+ + + Kutatási területek környezetkárosító szerepe.  
 

Együtt tervezhető 
térségek 

Nincs negatív hatás. + + + Az övezet kijelölése kedvezően hat a természeti 
erőforrások védelmére. 

Kiemelt 
fontosságú 
meglévő 
honvédelmi 
terület  
 

Nincs hatótényező 0 0 0 Nincs negatív hatás. 

Magterület 
Ökológiai folyosó 
Puffer terület 

A természeti erőforrások 
fokozott védelme miatt 
a kijelölés kedvező 
hatású. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Az övezet kijelölésének nincsenek negatív 
környezeti hatásai. 
 

Erdőtelepítésre 
alkalmas terület 

Gyepek erdősítése 
kedvezőtlenül hathat az 
ökoszisztémára. 

+ + 0 Az övezet kijelölésénél vizsgálni kell a 
meglévő területhasználatokat. A nem védett, de 
ökológiai, tájképi szempontból fontos pannon 
gyepek megőrzésének prioritást kell kapnia. 
Monokultúrás erdők arányának növekedése, 
rövid vágásérettség, biomassza termelési célú 
erdők arányának növekedése nem javasolható. 

Térségi táj-
rehabilitációt 
igénylő terület 

A természeti erőforrások 
fokozott védelme miatt 
a kijelölés kedvező 
hatású. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Az övezet kijelölésének nincsenek negatív 
környezeti hatásai. 
 

Térségi 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület 

A táji adottságok, a 
tájkarakter védelme 
miatt a kijelölés 
kedvező hatású. 

0 0 + 
 

Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. 

Térségi 
hulladéklerakó 
hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá 

 + 
 

+ 
 

+ 
 

A települést kizáró tényezők között nem 
egyértelmű az érzékeny természeti területek, 
Natura 2000 területek, és a geológiai 
ásványvagyon szerepe, melyek figyelmen kívül 
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Terhelés jellege 

vonható terület  hagyása súlyosan veszélyeztetheti a környezetet 
egy esetleges hulladéktelep kialakításánál 

Szélerőmű 
elhelyezéséhez 
vizsgálat alá 
vonható terület 

A szélerőmű 
telepítéshez vizsgálat alá 
vonható területeken 
megnő a tájkaraktert 
befolyásoló, a látványt 
károsító tájelemek 
telepítésének 
valószínűsége. 

+ 
 

+ 
 

0 Tájkarakter, tájkép és tájszerkezet kedvezőtlen 
irányú átalakulásának veszélye, 
látványkárosítás. 
Településkép veszélyeztetése. 
A tilalmi lista alá nem eső terültek 
túlterhelődésének veszélye (látvány, 
tájszerkezet stb.). 
Tartós hatások, visszafordításuk lehetséges, de 
a fenntarthatósági elveknek jobban megfelelő 
megújuló energiaforrások széleskörű 
elterjedése miatt a visszafordítás, illetve 
egyáltalán az arra való igény csekély. 

Világörökség és 
világörökség 
várományos 
terület 

Nincs hatótényező 0 0 0 Nincs negatív hatás 

Történeti 
települési terület 

Nincs hatótényező 0 0 0 Nincs negatív hatás 

Rendszeresen 
belvízjárta 
terület  

Vízborítás, 
ökoszisztémák 
károsítása. 

+ + + A kijelölésnek nincs negatív hatás a természeti 
erőforrások igénybevételére. A gazdasági 
hatások számottevőek lehetnek. 

Nagyvízi meder Árvíz, ökoszisztémák 
károsítása 

+ + + A kijelölésnek nincs negatív hatás a természeti 
erőforrások igénybevételére. Megfelelő ártéri 
gazdálkodással a környezeti károk 
minimalizálhatók. 

Földtani veszély 
forrás terület 

Földmozgások, 
földcsuszamlások 

0 0 + A területek beépítés mentesen hagyásával 
megelőzhetők az emberi életet veszélyeztető 
környezeti haváriák. 

Vízeróziónk 
kitett terület 

Vízerózió + + + Kijelölésével és megfelelő intézkedésekkel 
csökkenthetők a kedvezőtlen hatások. 

Széleróziónak 
kitett terület  

Defláció, talajpusztulás + +  Kijelölésével és megfelelő intézkedésekkel 
csökkenthetők a kedvezőtlen hatások. 

+ negatív kapcsolat az intézkedés és terhelés között 
0 kicsi vagy elhanyagolható a kapcsolat 

 
 
 
3. Javaslat környezeti, társadalmi, gazdasági szempontú intézkedésre 
 
3. 1. A terv érvényesülése során fellépő, környezetre és az emberi egészségre, valamint a 
társadalomra és a gazdaságra káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb intézkedések 
 
A fejezetben az egyes szerkezeti elemekhez, övezeti szabályokhoz kapcsolódó konkrét 
javaslatok megállapítások mellett a megyei területrendezési terv egészét érintő horizontális 
jellegű javaslatok fogalmazódnak meg.  
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Célrendszer meghatározása a fenntarthatóság javítása érdekében 
 
A tervben az ökológiai szemléletmód erősítése érdekében fokozni kell a környezeti 
fenntarthatósági elvekhez való illeszkedést. A fejlesztési koncepciók környezeti célkitűzéseit, 
a környezeti fenntarthatóság elveit áttekintve meg kell teremteni az illeszkedés lehetőségét, 
miután a megyei területrendezési terv módosítása műfajánál fogva nem fogalmaz meg 
elérendő környezeti célokat. A terv általánosságban „követő” jellegű, ami azt jelenti, hogy a 
különböző ágazati fejlesztési koncepciók prioritásainak területi vetületét meghatározza ugyan, 
de nem próbál meg határozottabban fellépni az egyes prioritások környezeti 
fenntarthatóságának érdekében.  
 
Egységes területi szemlélet erősítése 
 
A területrendezési terv módosításának célja a fejlesztés, a fejlődés térbeli, fizikai keretinek, 
területi lehetőségeinek és korlátainak meghatározása a természeti és épített környezeti értékek 
védelmének biztosítása mellett. 
A területrendezési terv a különböző ágazati intézkedések, beavatkozások, koncepciók területi 
vetületét, és azok területhasználatot korlátozó szabályait határozza meg. A különböző 
adatforrásokból, hatóságoktól származó információk a tervben közös területi alapon jelennek 
meg. Ennek megfelelően az egyes övezetek, szabályozások erősíthetik, vagy gyengíthetik 
egymást. Az ágazati szempontok közötti konszenzus megteremtése érdekében szükséges 
lenne tovább erősíteni a terv horizontális szemléletét, hogy elkerülhetők legyenek az olyan 
problémás, ellentmondásosnak tűnő elemek, mint például a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésének kapcsolata az ökológiai hálózattal, vagy az ásványi nyersanyag gazdálkodási 
terület és tájképvédelmi, illetve a kulturális örökségvédelmi terület kapcsolata.  
 
Reagálás a spontán folyamatokra 
 
A területrendezési tervek egyik általános „problémája”, hogy nem reagálhat gyorsan a 
környezeti problémákra, környezeti szempontból tehát „követő” jellegű. Az OTrT-ről szóló 
törvényben a terv ötévenkénti felülvizsgálata szerepel, amelyet a megyei területrendezési 
tervek bizonyos időintervallumon belül követnek.  
A területrendezési terv a különböző ágazatok, jogszabályok által megfogalmazott, sokszor 
egymásnak is ellentmondó elvek között próbál meg egyensúlyozni. Nem mindig a valós 
környezeti folyamatokat, tendenciákat vizsgálja, hanem elsősorban a jogszabály-
változtatásokon, módosításokon, ágazati koncepciókon keresztül „szűrődő”, másodlagosan 
megjelenő környezeti problémákra reagál.  
A területrendezési tervnek az is feladata, hogy megelőzze, összehangolja, szabályozza a 
különböző területi vetületű elképzeléseket, ami a követő jelleg mellett azonban nehezen 
megvalósítható.  
A terv másik hiányossága, hogy csak a környezeti problémák szűk halmazát tudja kezelni. 
Ami nem fér bele a térségi kategóriák rendszerébe, vagy amire nem tud önálló szabályozást 
kialakítani, az nem kerül megjelenítésre.  
 
Terhelhetőségi vizsgálat 
 
Minden területi fejlesztés alapja a fejlesztési igények és a fejlesztési lehetőségek felmérése. A 
fejlesztési lehetőségek területi vetületének meghatározásánál elengedhetetlen fontosságú a 
terhelhetőségi vizsgálatok elvégzése (ennek készítését jogszabály is előírja). A megyei 
területrendezési terv esetében az infrastruktúra-, közlekedéshálózat-, településhálózat 
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fejlesztések kérdéseinél (de ide sorolható pl. a szélerőművek létesítésére alkalmas területek 
kijelölése is) terhelhetőségi vizsgálatnak kell megelőzni az övezetek lehatárolását. Ennek 
megkerülése nem lehetséges még akkor sem, ha a felhasznált ágazati fejlesztési koncepciók 
esetleg tartalmaztak ilyen jellegű vizsgálatot, ugyanis az egyes elemek egymásra hatását, a 
koncentrált terhelést csak a területrendezési terv keretében lehetne vizsgálni. A terhelhetőségi 
vizsgálat minden területrendezési terv esetében egyazon tartalmi követelmények szerinti 
elkészítését jelenleg gátolja a területrendezési terveknél alkalmazandó módszertani 
tisztázatlanság és a megrendelők (megyei önkormányzatok) korlátozott anyagi lehetőségei. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve módosításának vizsgálati fázisában 
elkészült a terhelhetőségi vizsgálat szintézise. Ennek előnye, hogy a területrendezési terv 
módosításakor egyébként is létrehozandó digitális adatbázisokra épül, külön vizsgálatokat 
tehát nem igényel, a tájterhelést és tájterhelhetőséget pedig szemléletes, jól használható 
térképi formában mutatja be. 
 

3. 2. Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú előírásokra, 
feltételekre, amelyeket a terv által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni 
 
A megyei területrendezési terv olyan jogi dokumentum, amelynek területfelhasználási 
kategóriáit, övezeti rendszerét és szabályait az OTrT határozza meg, és amelyeket kötelezően 
meg kell jeleníteni. Az alsóbb szintű területrendezési tervek nem vezethetnek be új, egyedi 
kategóriákat, nem változtathatják meg az OTrT törvényben rögzített területfelhasználási 
kategóriákat, térségi övezeteket és az azokhoz tartozó szabályokat.  
A megyei területrendezési tervben megfogalmazhatók viszont ajánlások, amelyek nem 
megyei önkormányzati rendelettel, hanem határozattal kerülnek elfogadásra. Mivel a megyei 
területrendezési terv elsősorban a kistérségi (mint elvi lehetőség), de leginkább a 
településrendezési terveken keresztül befolyásolhatja a környezetalakítást, a megyei 
főépítészhez véleményezésre beküldött településrendezési terveknél előírhatja az ajánlások 
betartását.  
A megyei területrendezési terv módosításánál meghatározott térségi területfelhasználási 
kategóriákhoz, illetve térségi övezetekhez tartozó fontosabb, a környezethez, a társadalomhoz 
és a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó ajánlások a következők: 
 

Kategória Ajánlások 
Erdőgazdálkodási térség 
 

Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, 
illetve azokat ne minősítsék beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre 
figyelembe vehető területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a 
talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, 
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket javasolt 
figyelembe venni. 
Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti 
tervekben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják. 
Meglévő természetes- és természet-közeli állapotú erdők fenntartásával, 
erdőtelepítésre alkalmas új területek kijelölésével, erdők telepítésével javasolt 
elérni, hogy Győr-Moson Sopron megye átlagos erdősültsége a jelenlegi 
19,6%-ról – az OTrT szabályaival összhangban – átlagosan 26 %-ra 
növekedjen. Az erdőtelepítések egyaránt szolgálják a racionális földhasználat 
kialakítását, a kiváló termőhelyi adottságú, valamint a szélerózióra hajlamos 
szántóterületek védelmét. 
Meglévő erdők fenntartásánál, új erdők telepítésénél fokozott szerepet kell 
kapni a gazdasági rendeltetésen – fatermesztésen – kívül a védelmi, 
egészségügyi, szociális és turisztikai rendeltetésnek. 
Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű 
fejlesztése érdekében természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi, 
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levegőtisztaság-védelmi és településvédelmi céllal indokolt telepíteni. 
Az egészségügyi-szociális és turisztikai erdők telepítésére a település-
együttesek, nagyobb települések, és üdülőterületek környezetében kell 
törekedni. Előnyben javasolt részesíteni a pollenben szegényebb, és kevésbé 
allergizáló fafajtákat.  
A nem őshonos fafajokból álló hullámtéri erdőket – amennyiben az árvíz-
védelmi célokkal nem ellenkezik – állományszerkezet-átalakítás révén 
természet-közeli állapotú erdőkké célszerű alakítani. 
A megye védett tájainak erdőterületein az elsődleges természetvédelmi 
rendeltetés mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti (egészségügyi-
szociális, turisztikai) funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt 
összehangolni a vízgazdálkodás, a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, 
valamint az erdőgazdálkodás szempontjait. 
Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló 
gyepterület, védelemre tervezett gyepterület, természeti területnek minősülő 
gyep. A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken erdőtelepítést 
akkor lehet végezni, ha az nem ellentétes a Natura 2000 terület fenntartási 
tervével. 
Erdőtelepítésnél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos 
fafajok alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli 
erdőtársulások létrehozását. 
Az erdők telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendők a hegy és 
dombvidéki tájak, valamint a víz- és szélerózió által veszélyeztetett övezetek 
által érintett területek. 
Erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 

Mezőgazdasági térség Termőföld művelésből való kivonása elsősorban a gyengébb minőségű 
földeken, csak a legszükségesebb mértékben valósítandó meg. 
A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek (szántó, szőlő, 
gyümölcsös ágban) művelési ágának megváltoztatását kerülni javasolt. 
A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket 
(szántó, szőlő, gyümölcsös) a településszerkezeti terveknek lehetőség szerint 
általános, illetve kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolnia. 
A gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági 
területeken, a termőhelyi és a környezeti jellemzők alapján művelési ág 
(gyepesítés, erdősítés) vagy intenzitási fok (szántóföldi extenzifikáció) 
megváltoztatása javasolt. 
A meglévő gyepek, valamint a lápterületek megőrzése és természetvédelmi 
célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat. 
A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételéve fejleszteni. 

Vízgazdálkodási térség Távlati cél a vízkészletek jó állapotának elérése, a természetes vízkészletek és 
a vízigények egyensúlyának megőrzése. 
Az EU Víz Keretirányelve előírásaihoz illeszkedve, a hatékony vízvédelem 
érdekében a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a vízgyűjtőkön az 
integrált gazdálkodás követelményét érvényesíteni szükséges. A vízrendezési 
feladatokat a Víz Keretirányelv hármas feltételrendszerét szem előtt tartva, a 
műszaki, ökológiai és társadalmi feltételek együttes figyelembevételével és a 
vizek műszakilag lehetséges legjobb ökológiai állapotának megtartásával 
javasolt megvalósítani. 
A kis kiterjedésű időszakos, illetve állandó vizű tavak felszámolását el kell 
kerülni, mivel jelentős természeti értéket képviselnek. 
A vízfolyások és állóvizek vízminőségének védelme érdekében az érintett 
vizek mentén szabályozott sávban mindennemű építési és egyéb tevékenység 
folytatásához az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges.  
Tekintettel arra, hogy a vízfolyások, vizes élőhelyek egyben ökofolyosók is, az 
ökofunkciót erősíti az emberi beavatkozások nyomán eltűnt, vagy meggyérült 
parti vegetáció helyreállítása, ennek során a vízfolyások menti fásítás. 
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A vízfolyások felújítása, alaprendezése során figyelmet kell fordítani a 
mederrendezések környezetbe illő megvalósítására, a természeti környezetben 
természetes anyagok felhasználásával, művi környezetben (belterület), az 
épített környezetbe illesztve. 
A települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetését 
csak előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) után célszerű 
engedélyezni. 
A Fertő-tó, ill. vízgyűjtője vízrendezésével kapcsolatos feladatok az alábbiak: 

- A tavat tápláló vízfolyások hordalék- és tápanyagterhelésének 
csökkentése sankolóterek, szűrőmezők kialakításával.  

- A fertőrákosi öböl térségében az elnádasodási folyamat lassítása nádszél-
kotrással.  

- A nádközi vízcsere javítása a nádasokban lévő csatornarendszer 
rekonstrukciójával. 

- Zagyterek kialakításával új élőhelyeket lehet teremteni. 
2015 utáni feladatok: 

- A belső tápanyag-terhelés csökkentése érdekében a nádasok vízminőség-
védelmi kezelésének elvégezése. 

- A Fertő-tó jelenlegi térfogatának, kiterjedésének megőrzése.  
- A tavon belüli hordalék-átrendeződés szabályozása. 

Települési térség Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt 
területeit beépítésre szánt területté minősíteni csak akkor indokolt, ha az ezzel 
elérni kívánt cél (lakó, gazdasági, üdülő vagy különleges terület kialakítása) 
beépített terület újrahasznosításával nem érhető el, vagy ehhez nincs elég 
beépítésre szánt terület. 
Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített 
területek rehabilitációs és rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni. Ennek 
megfelelően korlátozni javasolt új területek igénybevételét zöldmezős 
beruházások, ipari parkok, új lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. Ezért 
preferálni, támogatni ajánlott a meglévő lakóterületek intenzívebb 
hasznosítását, illetve a lakatlan és funkcióját vesztett, üres létesítmények 
újrahasznosítását. A beépített területen kívül települni kívánó zöldmezős 
beruházások, ipari, kereskedelmi, szolgáltató centrumok telephely-kijelölését a 
településrendezési tervekben a természet és környezetvédelem és a termőföld-
védelem szempontjainak figyelembevételével kell szabályozni. 
A táj- és településkép védelme érdekében adott településen szükséges lehet az 
építménymagasság korlátozása (lásd: tájképvédelmi övezetbe sorolt 
települések), ezért az épített környezethez történő illeszkedés érdekében az 
átlagnál magasabb építmények tervezését, engedélyeztetését előzetes 
településképi vizsgálathoz célszerű kötni, és ennek megfelelően az építési 
övezetekben az építménymagasságok mértékét a településrendezési tervekben 
javasolt szabályozni. 
Tájképvédelmi övezetben a települési területek összenövését meg kell 
akadályozni, ilyen területeken a beépítésre szánt települési terület határa a 
közigazgatási terület határát 200 m-nél jobban ne közelítse meg. 
A kulturális örökség és a természeti környezet szempontjából érzékeny 
területeken indokolt elkerülni a település hagyományos szerkezetének és 
jellegének megváltoztatását, a települések beépített területének kiterjesztését és 
a közlekedési hálózat fejlesztéséhez kötődő üzletközpontok, raktárbázisok 
céljára új beépítésre szánt területek kialakítását. 
Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre 
szánt területek bővítését, valamint területhasználatát a védett természeti 
területek környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, továbbá a 
kiváló termőhelyi adottságú szántó, szőlő- és gyümölcsös termőterületeken, 
hidrogeológiai védőterületen, belvíz- és árvízveszélyes területen, továbbá ott, 
ahol azt a településkép-védelmi szempontok megkövetelik. 
Javasolt megőrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, 
valamint a települési összenövések megakadályozására meghagyni a 
települések közötti megfelelő nagyságú – legalább a terület ökológiai 
funkcióinak biztosításához elegendő méretű – beépítetlen területsávokat, 
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különös tekintettel a városi település-együttesekbe tartozó településeknél. 
A tényleges geográfiai adottságok figyelembevételével javasolt a településeket 
védő zöldövezeti erdők, fásítások létesítése, a beépített területeken 
zöldfelületek, parkok növelése. 
Történelmi településmagok rehabilitálása, a közművek lehetőség szerinti rejtett 
vonalvezetése a településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott. 
Települések belterületei és a mellettük tervezett főútvonalak, elkerülő utak 
között védő-takaró zöldsávok létesítése javasolt. 

Energia-közmű hálózatok 
és építmények 

A megye területén haladó országos és térségi jelentőségű energiaközmű-
hálózatok és létesítmények megvalósíthatóságát biztosító területsávok, illetve 
területek, valamint az országos és térségi létesítmény által igényelt magassági 
és egyéb korlátozások szabályozásánál az ágazati szabványok és előírások az 
irányadók.  
Az energiaközmű-hálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a 
településrendezési tervben szükséges szabályozni. Új vezetékek létesítésekor a 
műszaki–gazdasági mellett a környezeti állapot javításának (esztétikai 
megjelenés stb.) szempontjait mérlegelni kell. 
A városokban és a kisebb települések központjaiban beépítésre szánt területen 
az új közép- és a kisfeszültségű villamos, továbbá a vezetékes elektronikus 
hírközlési hálózatokat, valamint a felújításra kerülő meglévő vezetékeket 
földalatti vezetéssel, kábelben javasolt megépíteni.  
A közcélú vezeték nélküli, elektronikus hírközlést szolgáló bázisállomásokat 
üzemeltető szolgáltatók között elsődleges a közös állomások alkalmazása. A 
telepítéseket tájképi és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. 
A hálózat fejlesztésekor olyan nyomvonal, vagy telepítési helyszín 
kiválasztására kell törekedni, amely nem érint országos jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, valamint az országos, illetve térségi 
ökológiai hálózat övezetét. Amennyiben egyes létesítmények esetében 
elkerülhetetlen a természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
érintése, ott az érintett terület minimalizálására kell törekedni, még akkor is, ha 
ez csak többlet anyagi ráfordítással valósítható meg.  

Közlekedési hálózatok és 
építmények 

A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes 
szakági előírások szerint kell eljárni, figyelemmel a várható forgalmi 
igényekre. Prioritásként kezelendő az emberi környezet védelme, beleértve a 
forgalombiztonságot, a zaj– és levegőszennyezés megfelelő szinten való 
tartását, ill. csökkentését, a táj– és természetvédelem követelményeit, valamint 
a területfejlesztő hatás optimális hasznosítását. 

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében a szántó művelési ág 
megváltoztatását kerülni kell. 
Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló 
mozaikos védő erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a 
meglévő mezsgyék, erdősávok védelmét. 
Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnybe 
részesítése, valamint növényvédő szerek és műtrágyák ésszerű, a feltétlenül 
szükséges mértéket meg nem haladó alkalmazása. 

Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület művelési ágának – ha az ténylegesen 
erdő művelési ágban van – megváltoztatását mindenképp kerülni kell. 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületen olyan erdő-gazdálkodási rendszerek 
alkalmazása javasolt, amely a termőhelyek kiváló állapotát hosszú távon 
fenntartja. 
A kiváló erdőterületeken biztosítani kell a gazdasági-, a védelmi és a turisztikai 
célok összhangját.  
Az övezetben kiemelten fontos feladat az erdő-környezetvédelemi politika 
céljainak érvényesítése. 
Kiváló termőhelyi adottságú erőterületen törekedni kell arra, hogy az 
erdőfelújítás lehetőleg őshonos fafajokkal történjen. 

Erdőtelepítésre alkalmas 
terület 

Az erdőtelepítésre alkalmas termőhelyek állapotát úgy kell fenntartani, hogy az 
a későbbi erdőtelepítés lehetőségét ne zárja ki. 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek kiválasztásánál a termőhelyi 
adottságokat, a talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való 
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alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket és 
kizáró tényezőket javasolt figyelembe venni. 
Erdőtelepítéseknél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos 
fafajok alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli 
erdőtársulások létrehozását 
Gazdasági erdők telepítésénél a gazdasági szempontok az irányadók, a 
természeti adottságokat károsító hatások kizárása mellett. 
Kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező térségekben elsősorban 
mezővédő erdősávok és kisebb erdőfoltok telepítése indokolt. 
A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken az erdőtelepítést az 
illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulása alapján lehet végezni. 
Az erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 

Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület 

A jelentős mértékben átalakított roncsolt területek, tájsebek és műszaki 
védelem nélküli hulladéklerakók rehabilitálása során a környező területek 
adottságaihoz és területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást javasolt 
megvalósítani, hangsúlyosan kezelve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek 
létesítését. 
Az újrahasznosítás célját és szabályait a jogszabályi előírások szerint 
elkészítendő tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben ajánlott 
meghatározni. 
A kisebb területű, de sűrűn előforduló építőanyag-ipari bányaterületek 
rehabilitációjánál elsőbbséget javasolt biztosítani azoknak, melyek 
szennyeződésre érzékeny felszíneken találhatók, így helyreállításuk a felszín 
alatti vizek megóvása érdekében kiemelt jelentőségű. 

Országos és térségi 
tájképvédelmi terület 

Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére. 
Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az 
adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. 
A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a 
külterületeken (elsősorban az erdő- és mezőgazdasági és vízgazdálkodási 
területeken) az építési lehetőségek szigorú szabályozása, különösen a 
település-közeli kertes területeken, valamint – a szőlőművelés fenntartását 
segítve – a hagyományos szőlőterületeken. 
Az övezetbe eső gyepterületek (legelők, rétek) lehetőleg ne legyenek 
beépíthetők. 
Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-
oktatást szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti értékek sérelme 
nélkül. 
Az erdőterületeken kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat 
(tarvágásos területeket), valamint az idegenhonos faállományok telepítését. 
A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos települések 
közötti külterületi, beépítetlen szabad területek megőrzése szükséges, a 
települések (beépítésre szánt területek) összenövésének megakadályozására.  
A tájban megjelenő település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi 
magas építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a 
kialakult településképnek megfelelően javasolt meghatározni az épületek 
magassági korlátozását (építménymagasság).  
A jellemzően falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj- és 
településszerkezet megőrzésére (vagy lehetőség szerint újra kialakítására), az 
értékes táji elemek, egyedi tájértékek fokozottabb védelmére. A városi 
környezetben ezeken túlmenően fő célnak tekinthető a zöldfelületek arányának 
növelése. 
A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (általában széles 
panorámát megnyitó hegyvidéki/magaslati kilátópontok, a kastélyparkok, 
történeti kertek és arborétumok) idegenforgalmi vonzerőt is jelentenek. 
Törekedni kell a tájban rejlő kiváló idegenforgalmi lehetőségek 
természetkímélő módon történő, a táji adottságok fennmaradását segítő 
hasznosítására.  
A településrendezési tervekben figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek 
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számbavételére, és ezek védelme érdekében előírásokat szükséges 
meghatározni a helyi építési szabályzatokban.  
A meglévő, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelő 
takarását biztosítani kell, az övezetben „óriás plakátok” és más nagyméretű 
reklámhordozó műtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképi okból sem 
javasolható. 
A kiépítendő közlekedési vonalakat lehetőség szerint a geomorfológiai 
adottságokhoz igazodó nyomvonalon kell vezetni. 
A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 
50-50 m széles sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott 
területhasználattal javasolt szabályozni, a meglévő természetes 
medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő természetes növényzetet meg 
kell őrizni. 

Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület 

A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba 
vezetésekor figyelemmel kell lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt 
esetlegesen bekövetkező szennyezés megakadályozására. Mérsékelni 
szükséges az élővízbe bevezetett tisztított szennyvizek által 
okozott szervesanyag-terhelést. 
Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, 
környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely 
megfelel a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, továbbá a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak. 
A nitrátérzékeny, és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell 
fordítani a szennyvíz-elvezetés, -kezelés mielőbbi megoldására, valamint az 
állattartó telepek rekonstrukciójára.  
Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az 
ivóvízbázist veszélyeztető minden tevékenységet. 
Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, korszerű szennyvíztisztítók létesítését, 
valamint a térségi kommunális hulladéklerakókhoz való csatlakozás 
feltételeinek megteremtését. 
A települések belterületén lévő használaton kívüli, szikkasztó aknaként 
használt ásott kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel 
párhuzamosan el kell tömedékelni. 
A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a 
használt vizek kezelése, tisztítást követő hasznosításának elősegítése 
szükséges.  
A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a 
bányászati tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. 
bányatavak) biztosítani szükséges a felszín alatti víz utánpótlódásának 
mennyiségi és minőségi fenntartását, védelmét. 

Felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő területe 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület kijelölése csak a 
keletkező szennyvizek megnyugtató kezelése – területről elvezetése, 
vagy területen belüli megfelelő tisztítása – esetén javasolható. 
A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint 
vízfolyások terhelhetőségét egyedileg kell meghatározni. 
Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott 
vegyszer- és műtrágya-felhasználású mező- és erdőgazdálkodás ajánlott. 
A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek 
természetközeli kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét. 
Fontos szem előtt tartani a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize 
számára legalább „általános” védettséget kell biztosítani, így Győr-Moson-
Sopron megye nem kiemelt folyói, patakjai, tavai esetében is. 

Ásványi nyersanyag 
gazdálkodási terület 

Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható 
meg, ha azt más övezeti szabályozás nem tiltja. 

Együtt tervezhető térségek Az övezetbe tartozó településekre készítendő egyszerűsített településszerkezeti 
tervben elsősorban a következő, térségi jelentőségű tartalmi elemeket javasolt 
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összehangolni: 
- a közlekedési hálózat elemeit (országos közúthálózatot érintő új 
nyomvonalak, új településközi összekötő utak, fontos helyi, külterületeket 
feltáró közutak, üzemanyagtöltő állomások, kerékpárutak, esetleg turisztikai 
szempontból lényeges gyalogos útvonalak), 
- a több település ellátását szolgáló közműhálózati elemek helyét, nyomvonalát 
(ivóvíz, gáz, elektromos hálózat, hírközlés, szennyvíztisztító telep, 
csapadékvíz-elvezetés (esetleg tározás), hulladéklerakó-hasznosító telep - 
amennyiben ezt a településcsoporton belül szükséges kijelölni), 
- „zöldmezős”gazdasági területek, ipari parkok (különös figyelemmel a zavaró 
hatású ipari létesítményekre), vagy innovációs, logisztikai területek helyét az 
érintett térségben rendelkezésre álló munkaerőhelyzet igényeit, valamint a 
kialakult hagyományos településszerkezeteket, a táj terhelhetőségét is 
figyelembe vevő nagyságrendben, 
- belterületek jelentősebb bővítésével járó lakóterületi, valamint üdülőterületi 
fejlesztési területek helyét, 
- egyes, különleges területi kategóriába tartozó létesítmények helyét (pl. nagy 
bevásárlóközpont, kórház, gyógyszálló, gyógyüdülő, gyógyfürdő, nagyobb 
kiterjedésű sportterület, bányászati területek, jelentősebb területet igénybevevő 
megújítható energiaforrás építményeinek - pl. szélerőműpark - helyszínei), 
- jelentősebb mezőgazdasági feldolgozó és tároló létesítmények, valamint nagy 
állattartó telepek helyét, 
- a térségi ökológiai hálózat elemeit, közigazgatási határokon átnyúló védett, 
vagy védelemre javasolt területeket, 
- felsőbb szintű tervekben erdősítésre tervezett területek kijelölését. 

Kiemelt fontosságú 
meglévő honvédelmi 
terület 

Felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációját minél előbb el 
kell végezni. 

Magterület Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a 
gyepterületen létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait 
szolgálja. 
Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges 
esetben (természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, 
ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó 
ökoturisztikai célból) javasolt. 
Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az 
eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthető. 
Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és 
csarnok jellegű építmény nem helyezhető el. 
Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés 
érdekében változtatható meg. 
A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 
megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával történhet. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 
2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás 
valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 
Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más 
mederbe terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem 
megengedhető. Új víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó 
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vizsgálata után kezdeményezhető. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett 
útvonalakon lehetséges, egyéb technikai sport űzése nem javasolt. 

Ökológiai folyosó Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a 
gyepterületen létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait 
szolgálja. 
Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges 
esetben (természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, 
ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó 
ökoturisztikai célból) javasolt. 
Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az 
eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthető. 
Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és 
csarnok jellegű építmény elhelyezése nem javasolt. 
Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés 
érdekében változtatható meg. 
A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 
megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával történhet. 
Az övezetben külterjes gazdálkodási tevékenység kívánatos. 
Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág 
fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat javasolt 
telepíteni. 
Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 
Az ökológiai folyosók hézagainak pótlására törekedni kell. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 
2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás 
valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 
Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más 
mederbe terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem 
megengedhető. Új víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó 
vizsgálata után kezdeményezhető. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
 Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett 
útvonalakon lehetséges, egyéb technikai sportok nem javasoltak. 

Pufferterület Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén pufferterületen csak üdülő és lakó 
(kertvárosias, falusias) települési területfelhasználási egység kijelölése javasolt.  
Jelenleg beépítésre szánt területbe sorolt ökológiai folyosó terület esetén a 
további beépítettség növelése nem engedhető meg. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával történhet. Művelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása 
csak a táj arculatának megfelelően, a termőhelyi viszonyokhoz igazodó 
természetközeli gazdálkodás érdekében — külterjes erdő, rét és 
gyepgazdálkodás — javasolható. 
Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
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javasolt.  
Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell.  
Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 
2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás 
valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 

Térségi hulladéklerakó 
hely kijelöléséhez vizsgálat 
alá vonható terület 

Térségi hulladéklerakó hely kijelölését a vonatkozó OTrT szabályokon túl a 
tájképvédelmi terület övezetén belül is indokolt elkerülni. 
A megyére (régióra) – az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseivel 
harmonizáló – kidolgozott komplex hulladékgazdálkodási koncepció alapján a 
megye területén meg kell határozni a hulladékok hasznosításának, 
újrahasznosításának, égetésének, deponálásának lehetőségeit. 
Környezetvédelmi szempontok alapján szorgalmazni kell az egyedileg 
(települési szinten) kialakított hulladéklerakók helyett térségi hulladéklerakók 
létesítését. 
A meglévő települési kommunális hulladéklerakók felszámolásával 
egyidejűleg az érintett területek rekultivációját is szükséges elvégezni, azokat a 
készülő vagy felülvizsgálatra kerülő településrendezési tervekben feltüntetni. 

Világörökség és 
világörökség- várományos 
terület 

A világörökség várományos területre elkészülő kezelési terv által lefektetett 
elhatározásokat az egyes települések településrendezési tervei foglalják 
szabályzatba. 
A terület jövőjét meghatározó helyi tervekben a kulturális örökségi értékek 
védelme prioritást kell, hogy élvezzen. 
Biztosítani szükséges a világörökség-várományos területen található régészeti 
emlékek feltárást, megőrzését, értékeiknek bemutatását. 
A világörökség-várományos területen minél előbb meg kell oldani a tájsebek 
rekultivációját. 
A világörökség-várományos területekkel szomszédos lehetséges beépítéseket a 
helyi építési szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok alapján 
kell meghatározni. 

Történeti települési terület Új beépítésre szánt terület csak oly módon és nagyságban jelölhető ki, hogy ne 
változtassa meg a települések kialakult történeti karakterét. 
Az övezet településein lehetőség szerint minimumra kell csökkenteni a 
zöldmezős beruházásokat. 
Az új és felújításra kerülő nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt 
kulturális örökségvédelmi igények indokolják - földkábelben kell elhelyezni. 
Az övezetben infrastrukturális hálózatokat és létesítményeket a kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül, azok egységét megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. 
Biztosítani szükséges az övezetben található régészeti emlékek feltárást, 
megőrzését, értékeiknek bemutatását. 
Az övezeten kívüli településeken is biztosítani szükséges a meglévő kulturális 
értékek – műemlékek, hagyományos településszerkezet – védelmét. A 
településrendezési eszközökben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület 
határát, amely a védendő területegységeket, valamint ezek környezetét, 
védőövezetét foglalja magában. 

Rendszeresen belvízjárta 
terület 

A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület 
adottságaihoz igazodó területhasználatban rejlő lehetőségeket. 
A mély fekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan 
javasolt kivonni a szántóföldi művelésből és más célokra hasznosítani (pl. 
erdősítés). A művelési ág váltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol 
figyelembe kell venni a domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve 
mezőgazdasági, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat 
egyaránt. 
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A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek 
vízrendszerét és használatát célszerű az adottságokhoz igazodva állandó vagy 
időszakos vízfelületként, vízvisszatartási területként, halastóként, nedves 
élőhelyként, gyep, nád, erdő művelési ágban hasznosítani, illetve az újszerű 
ártéri tájgazdálkodás célterületeként tervezni. 
Az övezetben a természetvédelmi törvény alapján javasolt kijelölni a 
természetközeli területeket és vizes élőhelyeket (ökológiai vízellátás 
megoldása céljából). 
A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és környezet-
védelmi érdekekkel (vizes területek ill. élőhelyek növelése). Elő kell segíteni, 
hogy a gazdák csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási 
célrendszerekhez. 
A természetvédelmi értékeket jelentő vizes élőhelyeket és nedves réteket érintő 
csatornák üzemeltetését az alapvető funkció biztosításának 
figyelembevételével, a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve 
szabályozni javasolt. 

Nagyvízi meder A nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári 
gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 
szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően a hullámtéri területeken 
csak a meder és a hullámtér használatával, a vízfolyás fenntartásával 
közvetlenül összefüggő építmény helyezhető el.  
A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – elsődlegességet 
biztosítva az árvíz biztonságos levezetésének, minden használatot az 
árvízvédelmi szempontoknak kell alárendelni. 
A turizmust és a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon 
javasolt kialakítani. 

Földtani veszélyforrás 
területe 

Az érintett települések esetében a településrendezési eszközökben – a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal aktualizált adataira alapozott – részletes 
vizsgálattal szükséges meghatározni és tényleges területi kiterjedés szerint 
lehatárolni a földtani veszélyforrás területeket. 
Az övezet területén gondoskodni kell a meglévő fás növények védelméről és 
fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről. 
A potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó tényezők 
és a tervezett beavatkozás kapcsolatát vizsgálni kell. Ennek függvényében 
szükséges a területfelhasználást korlátozó előírásokat meghatározni a 
településrendezési tervekben, illetve a létesítmények alapozását a csúszást 
kiváltó tényezők figyelembevételével megtervezni. 

Vízeróziónak kitett terület Az eróziónak erősen kitett lejtőkön (12%-os nál nagyobb lejtőszög esetén) lévő 
szántóterületeken gyepesítéssel, erdősítéssel szükséges védekezni az erózió 
ellen. Az erdősítésnek jelentős szerepe lehet a vízmosások megkötésében is. 
Azokon a szántókon, ahol nincs lehetőség a művelési ág megváltoztatására a 
megfelelő vetésszerkezet (pillangósok, kalászos gabonák magas aránya) és 
talajművelés alkalmazásával csökkentendő az erózióveszély. 
Az övezetben az erdő és gyep művelési ágba tartozó területeken a művelési ág 
váltást kerülni javasolt. 
Az övezeten belül az ökológiai hálózat területein – különösen a védett 
természeti területeken – erózió elleni védekezést szolgáló tevékenység csak a 
természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásának megfelelően végezhető. 

Széleróziónak kitett 
terület 

Az övezethez tartozó települések rendezési tervének külterület-szabályozási 
tervében figyelemmel kell lenni a mezővédő erdősávok telepítésére és a 
meglévő erdők védelmére.  
Alapvető kívánalom, hogy az övezetben a meglévő erdőket a 
településszerkezeti terv erdőterület terület felhasználási egységbe sorolja.  
Az övezetben az erdő és gyep művelési ágba tartozó területen a művelési ág 
váltást javasolt elkerülni. 
A védő erdősávok telepítését a szélirányra merőlegesen, a táblák kialakításával 
összehangoltan, a fafajok megválasztása tekintetében pedig a termőhelyi 
adottságokat figyelembe vevő elegyarányokkal célszerű végezni.  
Ajánlott a gyenge termőhelyi adottságú szántóterületek gyepesítése vagy 
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erdősítése. Azokon a szántókon, ahol nincs lehetőség a művelési ág 
megváltoztatására, a megfelelő agrotechnika, vetésszerkezet és talajművelés 
alkalmazásával csökkentendő az erózióveszély. 

Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható 
terület 

Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy magterületen, 
ökológiai folyosón és pufferterületen, kiváló termőhelyi adottságú szántó-, 
szőlő- és gyümölcsös területen, erdőterületen, országos és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi területen, világörökség és világörökség várományos területen, 
valamint történeti települési területen, földtani veszélyforrás területén 
szélerőmű telepítése nem ajánlott. 
 Szélerőmű telepítésére alkalmas hely kijelölését a világörökség védőterületén, 
vízeróziónak kitett területek övezetén, a tájbaillesztést gátló kis területen belül 
is indokolt elkerülni. 

 
 
4. Összefoglalás 
 
A munka célja Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve módosítását megalapozó 
területi hatásvizsgálat készítése, a tervjavaslatok várható környezeti, társadalmi és gazdasági 
eredményeinek vizsgálata. 
 
A környezeti vizsgálatok akkor érik el igazán céljukat, ha a tervezéssel párhuzamosan, iteratív 
módon történnek. A területrendezési terv elsődlegesen a terület-felhasználási igények 
nagytávlatú koordinálását, az igények kielégítési lehetőségeinek kompromisszumos 
megoldásait célozza meg. Ez a tervezési munka folyamán, valamint a megvalósítás teljes 
időszaka alatt feltételezi a környezeti-társadalmi és gazdasági hatások folyamatos értékelését 
és figyelembe vételét. 
 
A megyei terv felülvizsgálata az információk frissítésével, aktualizálásával, illetve a 
területileg érdekelt szervek szakvéleményeinek feldolgozásával indult.  Erre alapozva készült 
el az környezeti vizsgálat jelen változata a terv javaslattevő fázisával egy időben, amely 
társadalmasításra kerül, a beérkező észrevételek alapján pedig kiegészítésre és korrekcióra.  
 
Mivel a megyei területrendezési terv módosításának javaslattevő anyaga maga is a környezeti 
szempontok előtérbe helyezésével készült és környezetvédelmi, tájvédelmi érdekeket szolgál, 
ezért a környezeti vizsgálat során nem kellett, és nem is volt szükséges jelentős 
koncepcionális változásokat javasolni.  
A terv egészéről elmondható, hogy a folyamatosan felmerülő környezeti kérdésekre 
megpróbált válaszokat adni. A tervezés során felmerülő olyan környezeti konfliktusokat 
jelentő kérdésekben, mint a gyorsforgalmi úthálózat és az ökológiai hálózat kapcsolata, az 
ásványi nyersanyag vagyon és a kulturális örökségvédelmi, tájképvédelmi övezetek átfedése, 
vagy a honvédelmi célú övezetekkel kapcsolatos félelmek esetében a tervezők készek voltak a 
maximálisan elfogadható kompromisszumokat meghozni. A terv környezeti szempontból 
olyan jelentős új szempontokat is integrál, mint a tájképvédelem, vagy a kulturális 
örökségvédelem.  
Különösen vegyes, egymásnak ellentmondó reagálások várhatók a környezeti állapot javítása, 
a táji természeti értékek fokozottabb védelme, a természetvédelmi területek kiterjesztése, a 
települési és tájkarakter szigorú védelme érvényesítésekor, az egyes területhasználati 
változtatásokkal és beépítési korlátozásokkal szemben. Még mindig jelentős ugyanis azok 
száma, akik a meglévő természeti adottságok korlátozás nélküli hasznosítását, a tulajdonosi 
érdekek fék nélküli érvényesítését tartják természetesnek.  
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A területrendezési terv módosításában kijelölt fő térszerkezeti beavatkozások – 
területfelhasználás módosulása, közlekedési hálózatok és egyéb infrastruktúra-hálózati 
fejlesztések stb. – alapvető jellemzője, hogy jelentős, esetenként több tízmilliárd forint 
nagyságrendű beruházást, forrást igényelnek. Ezért a tervben vázolt térszerkezeti javaslatok 
megvalósulása nagymértékben függ Európa, illetve Magyarország gazdasági állapotától. 
Gazdasági fellendülés, illetve az Európai Uniótól várható támogatások realizálódása esetén 
sokkal több az esély a javasolt térszerkezeti változtatásokra. Egyrészt azért, mert a 
beruházások gazdasági alapjai jobban biztosítottak lesznek, másrészt azért, mert a gazdasági 
fejlődés remélhetően nagyobb erővel kényszeríti ki a racionális földhasználat és az új 
infrastrukturális létesítmények megvalósítását is. 
 
A megyei területrendezési terv hatékonysága nagymértékben függ az országos és kiemelt 
térségi tervekhez való kapcsolódás minőségétől, a megfelelő térbeni és időbeni 
érdekérvényesítés biztosítástól és különösen a helyi kompetenciába tartozó kérdések 
megvalósításában résztvevő kistérségi társulások és önkormányzatok együttműködésétől. Az 
országos szinten megoldandó feladatokhoz való kapcsolódás következtében a megye egyes 
térségeinek koncentráltabb fejlődése függ a stratégiai döntésektől, melyhez helyi feladatok is 
kapcsolódnak, illetve időben azokat össze kell hangolni. Ezért a belső feladatok megvalósítása 
mellett a megyének az országos kompetenciába tartozó beruházások megvalósulása érdekében 
fokozott érdekérvényesítő és aktív lobbizó szerepet is fel kell vállalnia. 
 
A tervjavaslatok társadalmi fogadtatása a megyében mindaddig, amíg azok megvalósítása 
időlegesen nem von el forrásokat valamely területtől, vagy érdekszférától egyértelműen 
támogatott lesz. De mivel a területen igény oldalról egyszerre kellene megvalósítani a 
nagytérségi és belső kapcsolatot is javító térszerkezeti beruházásokat, az időbeni ütemezés 
kapcsán konfliktushelyzetek kialakulásával lehet számolni. 
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V/2. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

Térségi területfelhasználási kategóriákkal kapcsolatos környezeti, társadalmi és gazdasági hatások 
 
Területfelhasználási 

kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 
1. Erdőgazdálkodási 
térség 

A megye jelenlegi 19,6 
%-os (kb. 82 331 ha) 
erdősültségének 26 %-ra 
(114 000 ha) való 
növelése a racionális 
földhasználat 
megvalósítása, valamint a 
védelmi-, rekreációs és 
turisztikai igények 
kielégítése érdekében. A 
térség kijelölése a 
meglévő erdő területek 
jelenlegi és a tervezett 
erdők leendő helyének 
területi védelmét 
szolgája. 

Hegy- és dombvidék 
• Soproni-hegység 
• Fertőmelléki-dombság 
• Pannonhalmi-dombság 

Gyengébb talajadottságú 
síkvidék 
• Pápa-Devecseri-sík 
• Győr-Tatai-teraszvidék 
• Igmánd-Kisbéri-

medence 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- mezőgazdasági területek csökkenése  
1.2. a talaj minőségére: 
+ deflációs károk, talaj-degradáció és 

elszennyeződés csökkenése 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ levegőminőség javulása 
+ mikroklimatikus viszonyok kedvező alakulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ víz okozta károk elleni védekezés elősegítése 

(árvízvédelem, hullámverés és jég elleni 
védelem) 

- vízháztartás esetleges kedvezőtlen alakulása 
(felszín alatti vizek utánpótlási lehetőségeinek 
csökkenése) 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ kedvező tájformálás, tájkarakter alakítás 
+ védőfunkció növelése meglévő hulladéklerakó 

környezetében 
1.8. az épített környezetre: 
+ településkép javulása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ élőhelyek és az ökológiai folyosó hálózat 

bővülése,  
+ biodiverzitás megmaradásának segítése 

- nem megfelelő fajtaösszetétel esetén a 
biodiverzitás csökkenése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
+ foglalkoztatási lehetőségek 

bővülése 

- az erdőtelepítés hosszú 
megtérülési ideje miatt 
kedvezőtlen támogatási rendszer 
esetén a térség eltartó 
képességének csökkenése  

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 
területi feltételeire: 

+ rekreációt, pihenést szolgáló 
lehetőségek növekedése 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ környezet egészségesebbé 
alakulása 

+ a táj és településkép javulása, a 
természeti feltételek javulása 
élhetőbb környezeti feltételeket 
megteremtése 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai):  

+ mozaikos térszerkezet kialakulása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a faállomány növekedése 

- az ásványi nyersanyagok kitermelését akadályozza 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ mezőgazdasági termelés hatékonyságának javulása (a 

mezőgazdasági termelés számára kevésbé alkalmas 
földek erdészeti hasznosítása, földhasználati 
struktúraváltás) 

3.6. az erdőgazdálkodásra:  
+ fa nyersanyagigény helyben való kielégítése (ipari fa, 

energia erdő) 
+ monokultúrás erdők arányának növekedése, rövid 

vágásérettségű, biomassza termelési célú erdők 
arányának növekedése 

3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi vonzerő növekedése (falusi turizmus, 

ökoturizmus) 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ a vízvisszatartás javulása 

- árterek rendben tartási költségeinek növekedése 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- a beruházási költségek növekedése az erdőátvágás, 
erdőkiváltás, újratelepítés miatt 
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3.11. az energiaellátásra: 
+ fa, mint energiaforrás felhasználása 

2. Mezőgazdasági 
térség 
 

A mezőgazdasági 
területek (főként jó 
minőségű, valamint a 
szőlő- és 
gyümölcstermesztést 
szolgáló földek) 
mennyiségi és minőségi 
védelme.  

Elsődlegesen árutermelési 
funkciójú: 
• Mosoni-sík 
• Kapuvári-sík 
• Igmánd-Kisbéri-

medence 
• Ikva-sík 
• Csornai sík 
• Győr-Tatai-teraszvidék 

 
Vegyesen, ill. másodlagosan 
árutermelési funkciójú 
(extenzív vagy védelmi): 
• Hanság 
• Fertő-medence 
• Pápa-Devecseri-sík 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ intenzív (nagyvárosias) beépítés nem jöhet létre 

mezőgazdasági térségben 
1.2. a talaj minőségére: 
+ integrált, kímélő hatású talajművelési, tápanyag 

gazdálkodási és növényvédelmi eljárások 
alkalmazásával a talajszennyezés 
megakadályozása 

- helytelen talajművelés és vetésszerkezet esetében 
fokozódik az erózióveszély 

- intenzív jellegű növénytermesztés, ill. állattartás 
következtében mezőgazdasági eredetű 
talajszennyezés fordulhat elő  

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ a környezetkímélő gazdálkodási, 

területhasználási formák esetén  talajvízminőség 
javulása 

- intenzív jellegű növénytermesztés, ill. állattartás 
esetén mezőgazdasági eredetű vízszennyezés 
fordulhat elő 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ mozaikos szerkezet tesz lehetővé domináns 

tájalakító elemként 
- parlagterületek potenciális növekedésének 

lehetősége 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a környezetkímélő gazdálkodási, 

területhasználási formák esetén a biodiverzitás 
növekedése, víz-, és talajminőség javulása 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás.  
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás.  
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás.  
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+  a térségi területfelhasználási kategóriák közül a 
leginkább változtatható elem 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ területén ásványi nyersanyag kitermelés ebben a 

területfelhasználási egységben ütközik a legkevesebb 
akadályba  

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+  piaci igényeknek megfelelő minőségi árutermelés 

fejlődésének lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ a termőföld védelme 
+ szőlőtermőhelyek és ezáltal a borgazdálkodás védelme 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás.  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás.  
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás.  
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- a monokultúrás üzemmód esetén a biodiverzitás 
csökkenése 

- genetikailag módosított termékek miatt jelentős 
beavatkozás fordulhat elő az ökológiai 
folyamatokban 

3.Vegyes 
területfelhasználású 
térség 

 
Győr-Moson-Sopron megye területhasználatát értékelve – és az 50 ha méretkritériumot is figyelembe véve – a mező- és erdőgazdasági térségek viszonylag jól elkülönülnek, ezért szakmailag nem volt indokolt a vegyes 

területfelhasználású térség kijelölése.  
4. 1. Városias 
települési térség 
 

A városias települési 
térségbe a megye városi 
jogállású települései, 
továbbá 15fő/ha 
belterületi laksűrűséget 
meghaladó települések 
tartoznak. A tervjavaslat 
célja a városias 
települések szabályozott, 
a többi település, továbbá 
a környezet lehetőségeit 
és adottságait figyelembe 
vevő fejlesztése. (A 
beépítésre szánt területek 
további növekedését és a 
zöldmezős beruházások 
kordában tartásával.) A 
korábbi megyei 
területrendezési tervhez 
képest a térség területe 
5000ha –ral nőtt. 

Megyei jogú városok 
• Győr 
• Sopron 

Városok 
• Beled 
• Csorna 
• Fertőd 
• Fertőszentmiklós 
• Jánossomorja 
• Kapuvár 
• Mosonmagyaróvár 
• Pannonhalma 
• Tét 

Községek  
• Ágfalva 
• Bősárkány 
• Harka 
• Ikrény 
• Öttevény 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ a beépített területek növekedésének szabályozása 

a zöldmezős beruházások visszaszorítását 
okozhatják 

- a kijelölt városias térség területi növekedése, a 
területfoglalás sok esetben a természeti környezet 
és a mezőgazdasági (esetleg erdő) területek 
rovására történik 

1.2. a talaj minőségére: 

- a tervezett beépített területeken az emberi jelenlét 
okozta szennyeződések fokozódása,  

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 

- a beépített területeken közlekedési szennyezések 
növekedése 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

-  a beépített területek növekedésével a keletkező 
szennyvizek mennyisége növekszik 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a települések összenövésének megakadályozása 

révén a tájkép kedvező alakulása 
1.8. az épített környezetre: 
+ a települések összenövésének megakadályozása 

révén a településkép kedvező alakulása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a beépített területek növekedésének 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás.  
2.2. a foglalkoztatásra: 
+ a tervezett beépített területekre 

települő munkalehetőségek 
színesedése és növekedése 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 
területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 

 
 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 
zöldmezős beruházások csökkenését okozhatják 

+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 
települések összenövését meggátolhatják 

3.2. a településrendszerre: 
+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 

települések összenövését meggátolhatják 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a beépítésre szánt területek növekedésének szabályozása 

a zöldmezős beruházások csökkenését okozhatják 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ a barnamezős beruházások előnyben részesítése a 

zöldmezőssel szemben 
+ a beépítésre szánt területeken a betelepülő vállalkozások 

telephelyének megvalósítási lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
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szabályozásával az élőhelyek csökkenésének 
kiküszöbölése 

- a tervezett beépített területeken csökkenő és 
egyre inkább elszigetelt élettér 

Nincs közvetlen hatás. 

4. 2. 
Hagyományosan 
vidéki települési 
térség 

A 15 fő/ha alatti 
belterületi laksűrűséggel 
rendelkező települések 
hátrányos helyzetének 
javítása a hagyományos 
településszerkezet és 
településkarakter 
megóvása mellett. A 
belterületek növekedése 
tervtávlatban számottevő 
(kb. 10000 ha). 

 

A hagyományosan vidéki 
települések száma összesen 
166  
• 5000 fő feletti 1 db 
• 2000-5000 fő között 20 

db 
• 1000-1999 fő között 45 

db 
• 500-999 fő között 49 db 
• 500 fő alatt 51 db 

A megyében a közepes és 
annál nagyobb lélekszámú 
községek, ill. az aprófalvak 
nagyságrendi eloszlása 
arányos, azonban területi 
eloszlásuk tekintetében 
vannak funkcióhiányos 
területek.  

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ a beépített területek növekedésének szabályozása 

a zöldmezős beruházások visszaszorítását 
okozhatják 

- a kijelölt települési térség területi növekedése, a 
területfoglalás sok esetben a természeti környezet 
és a mezőgazdasági (esetleg erdő) területek 
rovására történik 

1.2. a talaj minőségére: 

- a tervezett beépített területeken az emberi jelenlét 
okozta szennyeződések fokozódása,  

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 

- a beépített területeken az emberi jelenlét okozta 
közlekedési szennyezések növekedése 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- a beépített területek növekedésével a keletkező 
szennyvizek mennyisége növekszik 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a települések összenövésének megakadályozása 

révén a tájkép kedvező alakulása 
+ táji- és tájképi értékek megőrzése, hagyományos 

településkép védelme 
1.8. az épített környezetre: 
+ a települések összenövésének megakadályozása 

révén a településkép kedvező alakulása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a beépített területek növekedésének 

szabályozásával az élőhelyek csökkenésének 
megállítása 

- a tervezett beépített területeken csökkenő és 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ helyi kötődés, identitás erősödése 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás.  
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás.  
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ környezeti értelemben kedvezőbb, 
nyugodtabb életkörülmények 

- városoktól távol eső kisfalvakban 
torzuló demográfiai korstruktúra, 
magas időskorú-arány, csökkenő 
népességszám  

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás.  
 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 
zöldmezős beruházások visszaszorításokat okozhatják 

+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 
települések összenövését meggátolhatják 

3.2. a településrendszerre: 
+ a beépített területek növekedésének szabályozása a 

települések összenövését meggátolhatják 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a beépítésre szánt területek növekedésének szabályozása 

a zöldmezős beruházások visszaszorításokat okozhatják 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ a barnamezős beruházások előnyben részesítése a 

zöldmezőssel szemben 
+ a beépítésre szánt területeken a betelepülő vállalkozások 

telephelyének megvalósítási lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a hagyományos értékek előtérbe helyezésével nő az 

idegenforgalmi vonzerő 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 

Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 
Nincs közvetlen hatás. 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
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egyre inkább elszigetelt élettér  
5. Vízgazdálkodási 
térség 

A folyóvizek, állóvizek, 
vízfolyások és csatornák 
medre és parti sávja 
területének megóvása 
(Vízkészletek jó 
állapotának elérése, a 
vízgyűjtőkön az integrált 
gazdálkodás 
követelményeinek 
érvényesítése, 
vízfolyások, állóvizek 
minőségi védelme.) 
érdekében a terület 
beépítésének korlátozása.  
 

• Duna 
• Lajta 
• Répce–Rábca 
• Rába 
• Marcal 
• Ikva 
• Fertő-tó 
• Holtágak, tavak, tározók 
• Egyéb vízfolyások, 

csatornák 
• Szükségtározók 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ vízkészlet-egyensúly fenntartása 
+ a vízminőség állapotának megőrzése 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a tájszerkezet megvédése 
+ a tájkép megóvása 
1.8. az épített környezetre: 
+ a beépítés megakadályozásával elősegíti a 

kedvező településkaraktert megmaradását 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ ökológiai egyensúly fenntartása 
+ vizes élőhelyek védelme 
+ a vizek és a parti sávok természetközeli 

állapotának megőrzése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
+ a vízpart beépítésének 

megakadályozása segíti a 
széleskörű rekreációs igények 
lehetőségét 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ élhető környezet megóvása 
+ egészséges ivóvíz biztosítása  
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás.  
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ vízállapot megőrzése 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ a halállomány mennyiségi és minőségi állapotának 

megtartása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi vonzerő megtartása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

6. Építmények által 
igénybe vett térség  
 
6. 1. Térségi 
vízgazdálkodási 
rendszerek és 
építmények 
 

     

Ár- és belvízvédelmi 
rendszerek és 
építmények 

Ár- és belvízveszélyes 
területeken (főként 
Szigetköz) az ár- és 
belvízvédelmi 
rendszereknek az elvárt 
biztonságnak megfelelő 
fejlesztése, a töltések 

• Elsőrendű árvízvédelmi 
fővonalak (Duna jobb 
part, Mosoni-Duna 
mente, Lajta mente, 
Rábca mente, Rába 
mente) 

• Árvízi szükségtározók 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ termőföld védelme, 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a talaj védelme  
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ árvíz- és belvízmentesített 
területek értéke nő 

2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ árvíz- és belvízmentesített területeken a területhasználat 
korlátozottsága csökken 

3.2. a településrendszerre: 
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védelmi képességének 
biztosítása. 
A földművek és 
műtárgyak állapotának 
folyamatos fenntartása, 
felújítása. 
Belvízelvezető csatornák, 
művek felújítása, 
karbantartása. 
 

(Lajta menti, Rába jobb 
parti) 

• Másodrendű 
árvízvédelmi fővonalak 

• Belvíz főcsatornák 
(Kepés-Lesvári, Hanság, 
Lébény-Hanyi) 

 

1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ tájhasználati érték növekedése 
1.8. az épített környezetre: 
+ épített környezet védelme 

- gátak elszigetelő hatása a természetes víztől, 
vízparttól 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

+ a kulturális értékek védelme 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ árvíz- és belvízmentesítés az élővilág biztonságát 

növeli  
 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 
területi feltételeire: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ árvíz- és belvízmentesített 
területeken élhetőbb környezet 
alakul ki 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+ árvíz- és belvízmentesített 
területeken lakosság 
biztonságérzetének növekedése 

 
 

- gátak elszigetelő hatása  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ belvíz által okozott terméskiesés csökkenése 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ belvíz által okozott terméskiesés csökkenése 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ árvíz- és belvízveszélyeztetettség megszűnésével a 

turisztikai vonzerő nő 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ az ár- és belvízhelyzet javul 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ gazdasági károk csökkenése 

- árvíz és belvízvédekezés költsége másberuházásoktól von 
el tőkét 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 
Nincs közvetlen hatás. 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Térségi jelentőségű 
öntözőrendszerek 
 

Az emberi fogyasztásra 
szolgáló víz minőségére 
vonatkozó, hazainál 
szigorúbb EU előírások 
teljesítése érdekében a 
meglévő öntöző 
rendszerek bővítése, 
minőségi technológiák 
fejlesztése. Az öntözési 
igények 
öntözőrendszereken 
keresztül történő 
kielégítése (Hanság, 
Kapuvári-sík) 

• 29 kettős működésű 
csatorna 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ jó minőségű termőföld gyarapodása 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ az előírások betartásával javul a vízbázisok 

minősége  
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
+ az öntözőművek fenntartása, 

kezelése munkaerőigényes 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
+ csatornák horgászati hasznosítási 

lehetősége 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ öntözővíz segítségével elérhető 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ jó minőségű termőföld gyarapodása 

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ öntözővíz segítségével elérhető termésbiztonság 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
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1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

termésbiztonság 
 
 

3.8. a vízgazdálkodásra: 

- többletköltség  
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ mezőgazdasági feltételek javulásával a térség eltartó 

képességének kedvező alakulása 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

6. 2. Energia-közmű 
hálózat  
 
Villamosenergia-
átviteli hálózat 
távvezeték elemei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemzetközi és hazai 
szénhidrogén 
szállítóvezetékek 
 
 
 
 
 

 
 
 
Az területi energia 
igények kiszolgálásához 
új távvezetékek építése. 
Szélerőműparkok 
növekvő telepítési 
igényeinek szabályozott 
kiszolgálása. 
 
 
 
 
 
 
Nemzetközi és hazai 
szénhidrogén 
szállítóvezetékek 
kiépítése. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Új távvezeték: 

Martonvásár-Győr 400 
kV-ra való átépítése 

• Új leágazások: Gönyű 
400 kV állomásba 

• Új erőmű: Gönyű 
• 25 településen új 

szélerőműpark  
• tervezett gönyűi 

gázvezeték leágazás, 
tervezett Nabucco 
gázvezeték GYMS 
megyei szakasza Győr-
Baumgarten 

• tervezett termékszállító 
tranzitvezeték Rajka- 
Szlovákia-
Százhalombatta 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- nem földalatti kábelfektetés esetén tájképi értékek 
sérülése 

1.8. az épített környezetre: 

- nem földalatti kábelfektetés esetén településképi 
értékek sérülése 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- a nyomvonalak kiépítése a természet zavarásával 
jár 

- helytelen tervezés és kialakítás esetén 
tájökológiai viszonyok károsítása 

- élőhelyeket zavaró vonalvezetés veszélye 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ lakossági energiaigények 
biztonságos és folyamatos 
kiszolgálása okozta életminőség 
javulás 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+ gázellátás biztonságának 
növekedése 

 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- a föld feletti vezetékek korlátozzák a területhasználatot 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+  az ipari nagyfogyasztók biztonságos ellátása, 

kiegyenlítettebb terheléselosztás biztosítása 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ javul az eltartóképesség, versenyképessége  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
+ a megújuló energiára épülő energiatermelés arányának 

növekedése 
+ az energia ellátás javulása 
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6. 3. Közlekedési 
hálózatok és 
építmények 
 
 
Közúti közlekedés 
 

     

Gyorsforgalmi utak 
 
 

Egységes szerkezetű 
gyorsforgalmi úthálózat 
kialakítása a 
transzeurópai útvonalak 
és az országon belüli 
nagytérségi kapcsolati 
igények 
figyelembevételével. 
 
 
 
 
 

Tervezett gyorsforgalmi utak: 
• M85: Győr M1 – Csorna 

– Nagycenk – Sopron 
(Ausztria) 

• M86: Szombathely 
térsége Csorna – 
Mosonmagyaróvár 
térsége M1 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- a nyomvonalak által elfoglalt területen csökkenés 
1.2. a talaj minőségére: 

- az új gyorsforgalmi utak mentén jelentkező 
terhelések (légszennyező anyagok lerakódása, 
porterhelés) közvetve hatnak a talajminőségre 

- területfoglalás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ mérséklődik a főúthálózat forgalmi terhelése, 

amelynek következtében csökken azok mentén a 
belterületeken okozott levegőszennyezés 

- az új nyomvonalak mentén nő a levegőszennyezés 
és a zajterhelés 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- elválasztó hatás (migráció akadályozása) 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ a nyomvonalak alapozásakor új régészeti 

lelőhelyek feltárásának lehetősége nő 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- a nyomvonalak kiépítése az élőhelyek zavarását 
okozza 

- a nyomvonal elválasztó hatása  

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ a gyorsforgalmi úton elérhető 
települések népességmegtartó 
erejének növekedése 

- a könnyebben elérhető nagy 
települések munkaerőelszívó 
hatásának erősödése 

2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ csökken az erős tranzitforgalom 
településeket terhelő hatása 
(elkerülő szakaszok) 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+ havária helyzetekben az 
elérhetőség kedvező alakulása 
(vészhelyzetekben életmentés, 
tűz) 

 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+  nemzetközi (EU-s) és nagytérségi, regionális közúti 
kapcsolatok kedvező alakulása 

3.2. a településrendszerre: 
+ a nagytérségi kapcsolatok javulása 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ az elérhetőség javulása az ipari-kereskedelmi területek 

felértékelődését okozhatja 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a jó megközelíthetőség segíti az idegenforgalmi 

célkitűzések megvalósítását 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ az elérhetőség javulása gazdasági innovációval társulva 

jelentősen növelheti egy terület versenyképességét  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a nagytérségi kapcsolatok javulása 
+ nagytérségi elérhetőség javulása 

- a gyorsforgalmi úthálózati fejlesztések magas költsége az 
alacsonyabb szintű úthálózat forrásait is feléli 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Főutak 
 

A területek megfelelő 
feltárása érdekében a 

Új főúti kapcsolatok 
• (Ausztria) Fertőd-

1.1. a termőföld mennyiségére: 2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

+ : pozitív hatás 
- : negatív hatás 

 

176 

Területfelhasználási 
kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiányzó főúti kapcsolatok 
kialakítása, meglévő 
főutaknál elkerülő 
szakaszok megépítése, 
átkelési szakaszok 
hosszának csökkentése. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fertőszentmiklós térsége 
(M85) 

• Vép térsége M86 – 
Nemeskér –Pereszteg – 
Rábacsanak térsége – 
Pápa 83. sz. főút 

• Győr M19 – Gönyű 1. 
sz. főút 

• Sárvár Celldömölk 
térsége Pápa – Kisbér – 
Környe – tatbánya –Tát 
105. sz. főút 

 
Főutak tervezett 
településelkerülő szakaszai 
• 1. sz. főút: Győr 
• 81. sz. főút: Mezőörs, 

Pér 
• 82. sz. főút: 

Veszprémvarsány, 
Ravazd, Écs, Nyúl, Győr 

• 83. sz. főút: Gyarmat, 
Tét, Győrszemere 

- a nyomvonalak által elfoglalt területen csökkenés 
1.2. a talaj minőségére: 

- az új utak mentén jelentkező terhelések 
(légszennyező anyagok lerakódása, porterhelés) 
közvetve hatnak a talajminőségre 

- területfoglalás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 

- az új főutak mentén jelentős környezeti károk, 
zajszint növekedés, rezgésterhelés, porterhelés és 
magas káros anyag- kibocsátás 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- elválasztó hatás 
1.8. az épített környezetre: 
+ az elkerülő utak megépítése (a sűrűn beépített 

települési területeken, az átkelési szakaszok 
megszüntetésével, ill. hosszának csökkentésével) 
kedvezően hat a településen belüli környezeti 
állapotra 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- a nyomvonalak kiépítése az élőhelyek zavarását 
okozza 

- a nyomvonal elválasztó hatása 

társadalmi mobilitás): 
+ a közlekedési, utazási feltételek 

javulása elősegíti a települések 
népességmegtartását 

+ a településközi kapcsolatok 
javulása  

2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ elérhetőség kedvező alakulása 

(vészhelyzetekben életmentés, 
tűz) 

 
 

változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ kistérségi és településközi közúti kapcsolatok kedvező 
alakulása 

3.2. a településrendszerre: 
+ a településközi kapcsolatok javulása  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 
korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ elérési távolságok és idők kedvező alakulása gazdasági 

hasznot eredményez 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a közlekedési, utazási feltételek javulása elősegíti a 

vidéki térségek népességmegtartását, hozzájárul az 
idegenforgalom növekedéséhez 

+ idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek javulása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ szomszédos települések együttműködésének javulása 
+ elérhetőség javulása 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a települések közvetlen elérése javul 
+ a zsáktelepülések helyzete javul 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Mellékutak  
 

A főúthálózat kiegészítő 
elemeiként a megye 
területének egyenletesebb 
feltárására, a 
településhálózat egyes 
elemei közötti 
összetartozás 
biztosítására 
mellékútláncolatok 
kialakítása. 

• A megye teljes területe 
Kiemelten:  
• Fertőszentmiklós –

Völcsej – Répcevis – 
Kőszeg  

• Győr – Dunaszeg – Lipót 
– Halászi – 
Mosonmagyaróvár 

• Rábacsanak – Árpás – 
Tét – Pannonhalma 

Zsáktelepülések helyzetének 
javítása 

Vasúti közlekedés 
 

     

Nagysebességű 
vasútvonal 
 

A tervezett nagysebességű 
vasútvonal 
nyomvonalsávjának 
kijelölése.  
 

• (Ausztria és Szlovákia) – 
Hegyeshalom és Rajka  
Budapest [Ferihegy] – 
Röszke és Kübekháza – 
(Szerbia és Románia) 
(IV. sz. transzeurópai 
közlekedési folyosó 
hazai szakasza  

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- a tervezett NSV nyomvonalak által elfoglalt 
területen csökkenés 

1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+  nemzetközi és nagytérségi regionális vasúti kapcsolatok 
kedvező alakulása (utazás, szállítás) 

3.2. a településrendszerre: 
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A transzeurópai 
vasúti áruszállítási 
hálózat részeként 
működő országos 
törzshálózati 
vasútvonalak 

 
 

 • Budapest – 
Hegyeshalom – 
(Ausztria) 

• Hegyeshalom – Rajka – 
(Szlovákia) 

• Győr – Sopron – 
(Ausztria) 

• Győr – Celldömölk 
• Szombathely – Sopron – 

Ágfalva – (Ausztria) 
 

1.4. a levegő minőségére: 
+ környezetkímélő közlekedés és áruszállítás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ környezetkímélő közlekedés és áruszállítás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- elválasztó hatás 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- a nyomvonalak kiépítése az élőhelyek zavarását 
okozza 

- a nyomvonal elválasztó hatása  

Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ közlekedésbiztonság javulása 
+ térségi vasúti szervezetek 

létrehozása – az önkormányzatok 
és vasúttársaságok 
közreműködésével – a 
mellékvonali rendszerek 
kedvezőbb működtetési 
feltételeinek érdekében 

Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ az érintett települések ipari-kereskedelmi területeinek 

felértékelődése 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a tervezett NSV kapcsolatai által érintett települések 

idegenforgalma felértékelődhet 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ a tervezett NSV és a hagyományos vasúti kapcsolatai 

által érintett települések ipari-kereskedelmi területeinek 
felértékelődése 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a tervezett NSV pályája a hagyományos vasút számára is 
magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé a 
hagyományos vasút kapcsolódásai révén 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Egyéb országos 
törzshálózati 
vasútvonalak 

 

 

 • Fertőszentmiklós – 
(Ausztria) 

• Győrszabadhegy – 
Veszprém 

• Hegyeshalom – Porpác 
 

Mellékvonal 

 

 

 • Pápa – Csorna 
• Tatabánya – 

Veszprémvarsány – Pápa 
• Győr – Kisbér (tervezett) 
• Győr – Győrszentiván  

 
 

Hidak, 
kompátkelőhelyek 

 

A folyók elválasztó 
hatásának mérséklése az 
elérhetőség javítása, új 
kapcsolatok kialakítás 
révén. 

• Tervezett gyorsforgalmi, 
főúti, mellékúti és vasúti 
új elemeinél 

Komp: Dunakiliti, 
Dunaremete, Gönyű 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- a hídszerkezet markáns tájképi elem 
1.8. az épített környezetre: 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ folyók elválasztó hatásának 
mérséklése 

2.2. a foglalkoztatásra: 
+ új kapcsolatok új munkahelyek 

elérését teszik lehetővé. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+  3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ az érintett települések ipari-kereskedelmi területeinek 

felértékelődése 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
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Területfelhasználási 
kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- a folyók élővilágának zavarása 

- a folyók által meghatározott ökológiai folyosó 
megszakítása 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 

3.7. az idegenforgalomra: 
+ kapcsolatok kedvező alakulása a turizmust segíti 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ regionális kapcsolatok kedvező alakulásával és a belső 

perifériák helyzetének javulásával megerősödik 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ regionális kapcsolatok kedvező alakulása (utazás, 
szállítás) 

+ belső perifériák helyzetének javulása 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

Kerékpáros 
közlekedés 
 

     

Országos kerékpárút 
törzshálózat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térségi kerékpárút 
hálózat 

Országos, térségi, ill. 
településeken belüli 
kerékpárút hálózat 
kiépítése. 

• 1. Felső-Dunamente 
kerékpárút 

• 8. Északnyugat-
dunántúli kerékpárút 

• 9. Dunántúli határmenti 
kerékpárút 

• 81. Balaton-Rába 
kerékpárút 

 
 
• A megye területét 

behálózva az országos 
kerékpárút törzshálózat 
elemeinek 
összekapcsolása, térségi 
összeköttetés biztosítása 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ az egyes településeken belüli, ill. 
a szomszédos települések közötti 
hivatásforgalom, közlekedési 
igények egy részének biztosítása 

2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
+ sportolási lehetőségek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ sportolási, hobbi lehetőségek 
bővülése 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+ a kerékpáros biztonság javulása 
+ településeken belüli 

forgalombiztonság javulása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ elsősorban a hazai, valamint a határon túli régiók 

turizmust segítő kapcsolatainak biztosítása 
+ idegenforgalmi, turisztikai adottságok kihasználásának 

kedvezőbb alakulása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
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Területfelhasználási 
kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Vízi közlekedés A hajózási lehetőségek 
jobb kihasználásának 
elősegítése, nemzetközi 
és országos jelentőségű 
közforgalmú kikötő, 
valamint személyforgalmi 
kikötők kiépítése. 
 

• Vízi utak: Duna, 
Mosoni-Duna, Fertő-tó 

 
• Nemzetközi és országos 

jelentőségű közforgalmú 
kikötő: Győr–Gönyű 

• Személyforgalmi kikötő: 
Dunakiliti, Fertőrákos 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód 

(globális hatás) 

- a hajózás, a kikötők kiépítése és a kapcsolódó 
szolgáltatások (mederkotrás, partvédelem) 
biztosításának kedvezőtlen hatása a jelenlegi az 
ökológiai rendszerre (helyi hatás) 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ bővülő közlekedési lehetőségek 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
+ bővülő közlekedési lehetőségek, 

elsődlegesen turisztikai 
személyszállítás, 
kirándulóhajózás biztosítása 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+  nemzetközi kapcsolatok erősödése 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ költséghatékony áruszállítás lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ költséghatékony áruszállítás lehetősége 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi vonzerő növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

- mederszabályozást, folyamatos mederkarbantartást 
igényel 

3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ kombinált áruszállítás lehetősége 
+ a szállítási és turisztikai lehetőségek növekedésével javul 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a közlekedési lehetőségek bővülése 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

 Légi közlekedés  
 
Kereskedelmi 
(nemzetközi) 
repülőtérré 
fejleszthető 
repülőterek 

Regionális repülőterek 
fejlesztése üzleti- és 
turistaforgalom számára. 

 
 
• Fertőszentmiklós 
• Pér (Győr) 

 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 

- a füves kifutópályák leburkolása esetén káros 
hatás  

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ bővülő közlekedési lehetőségek 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- a zajgátló védőövezeten belül korlátozott 
területhasználat 
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Területfelhasználási 
kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

Egyéb repülőterek • Fertőrákos 
• Pusztacsalád 

Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 

- fokozott forgalomnövekedés okozta 
levegőszennyezés és zajterhelés a repülőtér 
közelében 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
A meglévő repülőtereknek nincs további közvetlen 

hatása. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- repülőtér közelében fokozott zajhatás 

- a füves kifutópályák leburkolása esetén káros 
hatás 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 
területi feltételeire: 

+ bővülő közlekedési lehetőségek 
+ bővülő sport lehetőségek 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

- repülőtér közelében fokozott 
zajhatás 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi kapcsolatok kedvező alakulása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ idegenforgalom, hivatásforgalom és teherszállítás 

lehetőségeinek bővülése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a közlekedési lehetőségek bővülése 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

6. 4. Térségi 
jelentőségű 
hulladéklerakó hely 

Az előírt 
követelményeknek 
megfelelő komplex 
térségi begyűjtő-kezelő 
rendszerek létesítése és 
működtetése. 

Térségi hulladéklerakók: 
• Csér  
• Győr 
• Jánossomorja 

 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a települési lerakók rekultivációja révén javul  
+ a telephelyek korszerű kialakításával biztosított a 

talaj védelme 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ a telephelyek korszerű kialakításával biztosított a 

levegő védelme  

- növekvő szállítási távolságokból származó 
közlekedési eredetű terhelések 

1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

+ a települési lerakók rekultivációja révén javul  
+ a telephelyek korszerű kialakításával biztosított a 

környezet védelme (talaj, vízminőség) 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció 

területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ a települési lerakók rekultivációja 
a környezeti elemek minőségét 
javítja  

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+ a hulladékgyűjtés 
korszerűsítésével a 
környezettudatosság kedvező 
változása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ a bezárt települési lerakók területének rekultivációja után 
újrahasznosítható területek   

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ nő az újrafelhasználható nyersanyagok aránya 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ komposztálás lehetősége 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
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Területfelhasználási 
kategória Tervjavaslat Területi érintettség 1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

+ EU irányelveinek megfelelő térségi 
hulladékkezelő létesítmények kialakítása, nem 
megfelelően kialakított települési lerakók 
felszámolása, illetve rekultiválása. 

1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a települési lerakók rekultivációja a környezeti 

elemek minőségét javítja  

- a térségi lerakóknál tájképi értékcsökkentő hatás 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a települési lerakók rekultivációja a környezeti 

elemek minőségét javítja  

Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
+ a lerakókban keletkező biogáz hasznosítási lehetősége 
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Térségi övezetek lehatárolásával kapcsolatos környezeti, társadalmi és gazdasági hatások 
 

Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
1. Kiváló termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezete 

A legkiválóbb minőségű 
és termőképességű, 
árutermelésre 
legalkalmasabb 
szántóföldi területek 
védelmében a 
beépíthetőség 
korlátozása és a 
szántóföldi hasznosítás 
hosszú távú biztosítása 
és a talajminőség 
megőrzése.  

• Mosoni-sík 
• Hanság északi része 
• Pápa–Devecseri-sík 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ beépítési korlátozás következtében nem csökken 

a termőföld mennyisége 
1.2. a talaj minőségére: 
+ optimális talajszerkezet és tápanyag tartalom 

fennmaradása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a tájszerkezet kedvező változása, mozaikos 

védőerdősávok, fasorok telepítése 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a beépítési korlátozás pozitív hatása a környezeti 

elemekre 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
 Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a kiváló minőségű termőföld adottságainak megfelelő 

felhasználását segíti 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ a magasabb jövedelmet biztosító vetőmagtermesztés által 

hasznosított földterületek elsősorban kiváló szántókon 
tovább növekedhetnek. 

+ a területek kimagasló adottságainak következtében 
magas termésátlagok eléréséből származó gazdasági 
haszon 

3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ védőerdő telepítés szükségessé válhat 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2. Kiváló termőhelyi 
adottságú 
erdőterület övezete 

A legkiválóbb erdészeti 
termőhelyek esetében a 
beépíthetőség 
korlátozása a termőhely 
kiváló adottságainak 
megőrzése az erdő 
környezetvédelmi, 
gazdasági, társadalmi 
funkcióinak egymással 

• Soproni-hegység 
• Pannonhalmi-
dombság 
• Bakonyvidék 
• Dunai hullámtér 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ támogatott környezetkímélő gazdálkodás által 

érintett területek növekedése 
1.2. a talaj minőségére: 
+ kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 

fennmaradása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
+ jóléti-szolgáltatási funkció 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
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összehangolt hosszú 
távú biztosítása céljából. 

Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 

- az ártéri erdőtelepítés akadályozhatja az árvizek 
és a jég levonulását 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ kedvezőbb tájszerkezet kialakulása 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ természetvédelmi funkció erősödése (élőhely 

védelem, ökológiai folyosó hálózat bővülése, 
biodiverzitás fenntartása) 

erősödése (rekreációt, pihenést 
szolgáló lehetőségek 
növekedése) 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ egészségesebb környezet 
alakítása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 
 

+ a faállomány védelme 

- bányászati tevékenység engedélyezésének korlátozáse 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ faigényes iparágak (bútor, papír) erősödése, 

alapanyagellátásának biztosítása 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- csökken a mezőgazdasági területek aránya 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ fakitermelésből adódó bevétel 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi vonzerő növekedése (falusi turizmus, 

ökoturizmus) 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ faigényes iparágak (bútor, papír) erősödése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
+ növekvő biomassza 

3. Erdőtelepítésre 
alkalmas terület 
övezete 

Az erdőtelepítésre 
alkalmas – 
erdőtelepítésre javasolt 
és erdőtelepítésre 
figyelembe vehető, 
többnyire gyenge 
termőképességű 
mezőgazdasági területek 
védelme az 
erdőtelepítést kizáró 
területhasznosítás elől. 

• Soproni-hegység 
• Fertőmelléki-dombság 
• Pannonhalmi-
dombság 
• Bakonyvidék 
• Pápa–Devecseri-sík 
• Hanság 
• Győr–Tatai 
teraszvidék 
• Igmánd–Kisbéri-
medence 
• Répce-sík 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ az erdőtelepítés csökkenti a deflációt 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a termőhelyi viszonyok figyelembevételével 

lehetőleg természetközeli erdőtársulások 
létrehozásával, a talajok termőképességének, 
minőségének fennmaradása 

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ levegőminőség javulása 
+ mikroklimatikus viszonyok kedvező alakulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ erdőterületek növekedése 
+ tájképi érték növekedése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
+ foglalkoztatási lehetőségek 

bővülése 
+ az erdőtelepítés hosszú 

megtérülési ideje miatt 
kedvezőtlen támogatási rendszer 
esetén a térség eltartó 
képességének csökkenése  

2.3. a szabadidő eltöltésre, a 
rekreáció területi feltételeire: 

+ jóléti-szolgáltatási funkció 
erősödése (rekreációt, pihenést 
szolgáló lehetőségek 
növekedése) 

2.4. a népesség életminőségére és 
egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a faállomány növekedése 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ kedvezőtlen adottságú szántóterületek erdősítése 

- csökken a mezőgazdasági területek aránya  
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ fa nyersanyag-igény kielégítése (ipari fa, energia erdő) 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
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- az erdőtelepítés során nem őshonos és elegyes 
állományok alkalmazása 

1.8. az épített környezetre: 
+ településkarakter javulása 
+ védő funkció 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ természetvédelmi funkció erősödése (élőhely 

védelem, ökológiai folyosó hálózat bővülése, 
biodiverzitás fenntartása) 

+ egészségesebb környezet 
alakítása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 

Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
+ növekvő biomassza 

4. Országos 
komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 
övezete 

Nem érinti a megyét.   

5. Térségi komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 
övezete  

A nagyobb területi 
kiterjedésű, vagy kisebb 
területű, de sűrűn 
előforduló, esetenként 
több települést érintő, a 
felhagyott hagyományos 
ipari termelés és 
bányászat okozta 
tájsebek, 
anyagnyerőhelyek 
illetve a hulladéklerakók 
rekultivációja. 

5 ha-t meghaladó tájsebek 
találhatók: 
• Szigetközben 
• Soproni-hegységben 
• Fertőmelléki-
dombságon 
• Kapuvári-síkon 
• Pannonhalmi-
dombságon 
 
bezárásra került 20 ha 
feletti hulladéklerakó-
helyek: 
• Sopron 
• Fertőszéplak 
• Mosonmagyaróvár 
• Csorna 
• Kajárpéci 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ rekultivált hulladéklerakók okozta szennyezés 

csökkenése 
+ természet közeli állapot visszaállítása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ rekultivált hulladéklerakók okozta biogáz 

szennyezés csökkenése 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ rekultivált hulladéklerakók okozta 

talajvízszennyezés csökkenése 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
+ műszaki védelem nélküli hulladéklerakók 

rekultivációja 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ természet közeli állapot visszaállítása 
+ rekultivált hulladéklerakók okozta szennyezések 

csökkenése 
+ tájképi adottságok kedvező változása 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ települési környezet 
felértékelődése 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ barnamezős beruházások lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- a hulladéklerakók  rekultivált területe hosszú ideig nem 
használható mezőgazdasági területként  

3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ a rekultivált területen új erdőtelepítés lehetséges 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ rekultivált bányák bemutatóhelyként, kiállítási tárlatként 

hasznosíthatók 
+ idegenforgalmi bevétel növekedésének lehetősége 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ a szennyezőforrások felszámolásával javul a vizek 

állapota 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
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régészet): 

Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a természet közeli állapot visszaállítása 
+ a rekultiváció során új élőhelyek kialakulása 
+ rekultivált hulladéklerakók okozta szennyezések 

csökkenése 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

6. Országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete 

A tájkarakter és a 
történetileg kialakult, 
országos jelentőségű 
tájképi, településképi és 
kultúrtörténeti értékek 
védelme, a 
hagyományos 
tájszerkezet és 
tájhasználat megőrzése, 
valamint a kilátás-rálátás 
szempontjából kedvező, 
nagy távolságból 
látható, ill. nagy 
távlatokat megnyitó 
tájképi területek 
védelme, a vizuális 
szennyezés 
megakadályozása. 

• Szigetköz 
• Soproni-hegység 
• Fertő-tó vidéke 
• Répce-sík 
• Pannonhalmi-
dombság 
• Bakonyvidék 
• Rába mente 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ megfelelő tájhasználat fennmaradása 
+ hagyományos tájkarakter megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 
+ értékes tájelemek, hagyományos településképek 

és kultúrtörténeti értékek megtartása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ látványkárosító, tájidegen építmények 

elhelyezésének korlátozása, a tájban megjelenő 
település sziluett védelmének biztosítása 

1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra: 

Nincs közvetlen hatás. 
 
 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni  

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi foglalkoztatás kedvező befolyásolása 
+ turizmus, idegenforgalom élénkülése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ vonzó táji környezetben az ingatlanérték emelkedése 

várható 

- a rekultivált hulladéklerakók folyamatos és hosszútávú 
gondozása költségigényes 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- tájbaillesztett közműelhelyezés műszaki megoldásainak 
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többlet költsége 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

7. Térségi 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete 

A tájkarakter és a 
történetileg kialakult, 
megyei szinten jelentős 
tájképi, településképi és 
kultúrtörténeti értékek 
védelme, a 
hagyományos 
tájszerkezet és 
tájhasználat megőrzése, 
valamint a kilátás-rálátás 
szempontjából kedvező, 
nagy távolságból 
látható, ill. nagy 
távlatokat megnyitó 
tájképi területek 
védelme, a vizuális 
szennyezés 
megakadályozása. 

• Szigetköz 
• Hanság 
• Rába mente 
• Répce mente 
• Pannonhalmi-
dombság 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ megfelelő tájhasználat fennmaradása 
+ hagyományos tájkarakter megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 
+ értékes tájelemek, hagyományos településképek 

és kultúrtörténeti értékek megtartása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ látványkárosító, tájidegen építmények 

elhelyezésének korlátozása, a tájban megjelenő 
település sziluett védelmének biztosítása 

1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra: 

+ élőhelyek megőrzése 
 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni  

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ idegenforgalmi foglalkoztatás kedvező befolyásolása 
+ turizmus, idegenforgalom élénkülése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+ vonzó táji környezetben az ingatlanérték emelkedése 

várható 

- a rekultivált hulladéklerakók folyamatos és hosszútávú 
gondozása költségigényes 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 
kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- tájbaillesztett közműelhelyezés műszaki megoldásainak 
többlet költsége 

3.11. az energiaellátásra: 

- tájbaillesztett energiavezeték elhelyezés műszaki 
megoldásainak többlet költsége 

8. Kiemelten 
érzékeny felszín 
alatti vízminőség-
védelmi terület 
övezete 

A felszín alatti víz 
terhelésének lehetőség 
szerinti elkerülése, a 
felszín alatti víz és a 
földtani közeg 

• Szigetköz 

• Fertő-tó vidéke 

• Rába mente 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a szigorúbb szabályozás közvetve a talajokat is 

óvja 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
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szennyezésének 
megelőzése, a 
bekövetkezett és a 
határértéket meghaladó 
szennyezettség, 
károsodás mértékének 
csökkentése, 
megszüntetése, valamint 
ezek érdekében 
szabályok megállapítása. 

• Bakonyvidék 
 

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ védőterületek kijelölése és a csatornázás a víz- 

és talajminőséget kedvezően befolyásolja 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ a megfelelő ivóvíz a lakosság 
egészségi állapotát javítja 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 
 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni  

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- építési korlátozások 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, 
környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység 
folytatható  

3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás  
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás  
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ a felszín alatti vizek állapotának megőrzése 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás  
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

 9. Felszíni vizek 
vízminőség-  
 védelmi vízgyűjtő 
területének  
 övezete 

Az övezeten belül a 
felszíni vizek 
vízminőség-védelme 
érdekében elsőrendű 
feladat a 
szennyvízkezelés 
megoldása. 
 

• Fertő-tó, valamint a 
vízgyűjtőjén lévő 
befogadók  
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ talajszennyezés csökkenése 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ a vízgyűjtő területen a felszíni vizek 

minőségének kedvező alakulása, ill. védelme a 
szennyvízkivezetés lehetőség szerinti 
biztosításával és a szennyvíz bevezetés 
megakadályozásával 

+ felszín alatti vízminőség javulása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ az életminőség kedvező alakulása 
(a szennyvízkezelés 
megoldásával és a 
csatornahálózat kiépülésével) 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a vonzerők megőrzése kedvezően hat, növekvő 
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Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a vízgyűjtő területen a felszíni vizek 

minőségének kedvező alakulása 

 bevételeket okozhat 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ a felszíni vizek állapotának javulása 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ a csatornahálózat kiépülése 

- a szennyvízkezelés megoldásának, ill. a csatornahálózat 
kiépítésének jelentős anyagi vonzata 

3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

10. Ásványi 
nyersanyag 
gazdálkodási terület 
övezete 

 Az ország reménybeli 
ásványi nyersanyag 
vagyonának távlati 
megóvása, amelynek 
ismerete, 
környezetkímélő 
felhasználása nélkül 
fenntartható fejlődés 
nem képzelhető el és 
megalapozott 
területfelhasználási 
döntések sem hozhatók.  

• Soproni-hegység 
• Fertő vidéke 
• Hanság 
• Duna mente 
• Bakonyvidék  
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
+ kitermelés lehetőségét megőrzi 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- területfelhasználási kategória  kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ ásványi nyersanyagkészletek védelme 
+ nemzetgazdasági érték 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

11. Együtt 
tervezhető térségek 

Az övezet 
lehatárolásának célja, 

• Győri agglomeráció 1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
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Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
övezete hogy a fejlesztési 

pólusok és a környező 
települések átlagosnál 
intenzívebb funkcionális 
kapcsolatai nyomán 
kialakuló térszerkezeti 
sajátosságok a 
területrendezés 
eszköztárával is 
szabályozott keretek 
között kezelhetők és 
összehangolhatók 
legyenek.  
 

• Soproni 
településegyüttes 
 

1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
+ szervezettebb hulladékgazdálkodás 

kialakulásának lehetősége 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ környezeti adottságokkal harmonizáló, 

összehangolt tájvédelem lehetősége 
+ beépített területek összenövésének 

megakadályozása 
1.8. az épített környezetre: 
+ közös zöldfelületi rendszer kialakítása 
+ környezeti és táji értékek összehangolt 

megőrzése 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ több településre kiterjedő régészeti lelőhelyek 

védelme összehangolásának lehetősége  
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ több településre kiterjedő ökológiai elemek 

védelme összehangolásának lehetősége 

társadalmi mobilitás): 
+ kedvezőbb életfeltételek 

kialakítása 
2.2. a foglalkoztatásra: 
+ optimális funkció megosztás 

lehetősége  
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ lakosságot kiszolgáló közös 
infrastruktúra megvalósítása, 
összehangolása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 

változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

+ összehangolt területrendezési tervezés lehetősége 
3.2. a településrendszerre: 
+ komplex fejlesztési pólusok kialakulásának elősegítése 
+  regionális alközpontok hálózatos együttműködése 
+ beépített területek összenövésének megakadályozása 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
+ optimális funkció megosztás lehetősége  
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
+  optimális funkció megosztás lehetősége  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

+ több településre kiterjedő közlekedési hálózati elemek 
összehangolásának lehetősége  

+ több településre kiterjedő közműhálózati elemek 
összehangolásának lehetősége 

3.11. az energiaellátásra: 
+ több településre kiterjedő energiahálózati elemek 

összehangolásának lehetősége  
12. Kiemelt 
fontosságú meglévő 
honvédelmi terület 
övezete 

A Magyar Köztársaság 
védelmi képességeit 
alapvetően meghatározó, 
vagy a NATO tagságból 
eredő, valamint a 
nemzetközi 
szerződéseiben vállalt 
kötelességei teljesítésére 
hivatott objektumok 
elhelyezésének 
biztosítása. 
 

• Győri laktanya 
(légvédelmi rakétaezred), 
gyakorlótér, kapcsolódó 
objektumok 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
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Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

+  a társadalom biztonságérzetének 
megóvása 

 

3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

13. Honvédelmi 
terület övezete 

Nem érinti a megyét. 

14. Magterület 
övezete 

A magterület, mint 
kiemelten értékes 
ökológiai hálózati elem 
hosszú távú megőrzése 
és javítása, azaz a 
természetes, 
természetközeli állapotú 
területek biológiai 
sokféleségének, a védett 
fajoknak és 
élőhelyeknek, geológiai, 
táji és kultúrtörténeti 
értékeinek megőrzése, 
valamint a magterület 
állapotát vagy 
rendeltetését 
kedvezőtlenül 
befolyásoló 
tevékenységek 
hatásainak 
megakadályozása, vagy 
mérséklése területi- és 
tájhasználati 
korlátozások által.  

• Fertő-Hanság Nemzeti 
Park 
(Fertő tó, Fertőmelléki-
dombsor, Hanság, Répce 
mente) 
• Szigetközi Tájvédelmi 
Körzet 
• Soproni Tájvédelmi 
Körzet 
• Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzet 
• Rába – Holt-Marcal 
köze 
• Mosoni-sík 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ környezeti elemek védelme által talajminőség 

javulása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ környezeti elemek védelme által levegőminőség 

javulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ környezeti elemek védelme által vízminőség 

javulása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ táji értékek fennmaradása 
+ hagyományos tájszerkezet megőrzése  
1.8. az épített környezetre: 
+ táj- és településkép megóvása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ a természetvédelem erősödése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
+ népesség rekreációs 

lehetőségeinek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ környezet- és életminőség 
javulása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt területek kijelölésének tilalma, illetve 
korlátozása 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ környezetkímélő és ökológiai gazdálkodás elterjedése 

- környezet- és természetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazása csökkentheti a mezőgazdasági bevételeket 

3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ ökoturizmus, szelíd turizmus fejlődése  
+ turizmusból származó bevételek növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ környezeti elemek védelme által vízminőség javulása 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

+ : pozitív hatás 
- : negatív hatás 

 

191 

Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
+ biodiverzitás fennmaradása 
+ természeti és természetközeli élőhelyek 

megóvása 

Nincs közvetlen hatás  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- közművezeték és közlekedési hálózati elem elhelyezés 
műszaki megoldásainak többlet költsége 

3.11. az energiaellátásra: 

- energiavezeték elhelyezés műszaki megoldásainak 
többlet költsége 

15. Ökológiai 
folyosó övezete 

A természetes, 
természetközeli 
többnyire lineáris 
kiterjedésű, folytonos 
élőhelysávok vagy 
mozaikosan 
megszakított élőhelyek 
egymással és más 
természeti területükkel 
való összekötő 
szerepének fenntartása, 
további bővítése a 
biológiai kapcsolatok 
fenntartása érdekében. 

• Lajta 
• Rába 
• Marcal 
• Rábca 
• Hansági-főcsatorna 
mente és melléke 
• Rábaköz 
• Sokoróalja 
erdei 
  
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ környezeti elemek védelme által talajminőség 

javulása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ környezeti elemek védelme által levegőminőség 

javulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ környezeti elemek védelme által vízminőség 

javulása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ táji értékek fennmaradása 
+ hagyományos tájkarakter megőrzése  
1.8. az épített környezetre: 
+ táj- és településkép megóvása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ ökológiai kapcsolatok erősödése 
+ biodiverzitás fennmaradása 
+ a természetvédelem erősödése 

- nem kívánt, adventív fajok számára is migrációs 
útvonal biztosítása 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
+ népesség rekreációs 

lehetőségeinek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ környezet- és életminőség 
javulása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt területek kijelölésének tilalma, illetve 
korlátozása 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ környezetkímélő és ökológiai gazdálkodás elterjedése 

- a külterjes gazdálkodás kialakításának és a termékek 
piacra vitelének kezdeti nehézségei 

3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ ökoturizmus fejlődése   
+ turizmusból származó bevételek növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- közművezeték és közlekedési hálózati elem elhelyezés 
műszaki megoldásainak többlet költsége 
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3.11. az energiaellátásra: 

- energiavezeték elhelyezés műszaki megoldásainak 
többlet költsége 

16. Pufferterület 
övezete 

A magterületek, illetve 
ökológiai folyosók 
állapotát vagy 
rendeltetését 
kedvezőtlenül 
befolyásoló 
tevékenységek 
hatásainak 
megakadályozása, vagy 
mérséklése. 

Magterületek és ökológiai 
folyosók környezetében: 
• Fertő-Hanság Nemzeti 
Park 
(Fertő-tó, Hanság) 
• Rábaköz 
• Lajta 
• Rába 
• Marcal 
• Rábca 
• Pannonhalmi-
dombság 
  

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ környezeti elemek védelme, minőségük javulása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
+ környezeti elemek védelme, minőségük javulása 
1.4. a levegő minőségére: 
+ környezeti elemek védelme, minőségük javulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ környezeti elemek védelme, minőségük javulása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ hagyományos tájjelleg megőrzése 
+ táji értékek fennmaradása 
1.8. az épített környezetre: 
+ településkép előnyös változása a védett értékek 

megóvásával  
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ ökológiai kapcsolatok erősödése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
+ népesség rekreációs 

lehetőségeinek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ környezet- és életminőség 
javulása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt területek kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető  

3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ környezetkímélő és ökológiai gazdálkodás elterjedése 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ ökoturizmus fejlődése  
+ az idegenforgalomból származó bevételek növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

17. Térségi 
hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez 
vizsgálat alá 
vonható terület 
övezete 

Hulladéklerakó hely 
elhelyezésére 
vizsgálható területek, 
ahol más övezetek, 
egyéb objektumok 
védelmi előírásai nem 
sérülnek. 

• Szigetköz, Duna 
mente 
• Kapuvári-sík 
• Igmánd–Kisbéri-
medence 
• Répce-sík 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
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Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
+ segíti a szervezett hulladékkezelést 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 

Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

18. Világörökség és 
világörökség-
várományos terület 
övezete 

A világörökségi és a 
világörökség 
várományos területek 
kultúrtörténeti és tájképi 
értékeinek védelme, 
feltárása és 
helyreállítása a 
területhasználat és az 
infrastrukturális elemek 
valamint az építmények 
elhelyezésének 
szabályozásával.  

• Pannonhalmi Bencés 
Főapátság 
• Fertő-Neusiedlersee 
kulturtáj 
• Római limes 
magyarországi szakasza 
(világörökség várományos 
terület) 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ tájszerkezet megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 
+ világörökségi épített környezet védelme 

- szigorúbb építési szabályok, korlátozások 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ világörökségek védelme 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ rendezett, értékekben gazdag 
lakókörnyezet megóvása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- területfelhasználás mértékének és módjának korlátozása 
Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 

- külszíni művelésű bányatelek létesítésének tilalma 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- bizonyos típusú beruházások akadályozása 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ kulturális értékek feltárása, megóvása növeli a térség 

turisztikai vonzerejét 
+ az idegenforgalomból származó bevételek nőnek 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
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Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- közművezeték és közlekedési hálózati elem elhelyezés 
műszaki megoldásainak többlet költsége 

3.11. az energiaellátásra: 

- energiavezeték elhelyezés műszaki megoldásainak 
többlet költsége 

19. Történeti 
települési terület 
övezete 

A történeti 
településközpontok, a 
történeti kertek, a 
jelentős régészeti 
lelőhelyek, az országos 
és helyi védelem alatt 
álló területek 
kultúrtörténeti és tájképi 
értékeinek védelme, 
feltárása és 
helyreállítása a 
területhasználat és az 
infrastrukturális elemek 
valamint az építmények 
elhelyezésének 
szabályozásával. 

• Csorna 
• Fertőd 
• Fertőrákos 
• Fertőszéplak 
• Győr 
• Kajárpéc 
• Kapuvár 
• Lébény 
• Mihályi 
• Mosonmagyaróvár 
• Nagycenk 
• Nagylózs 
• Pannonhalma 
• Rajka 
• Sopron 
• Szilsárkány 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ tájszerkezet megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 
+ történeti településkép, értékes épített környezet 

megőrzése 

- szigorúbb építési szabályok, korlátozások 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
+ fokozott műemlékvédelem 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra): 
Nincs közvetlen hatás. 
 
 
 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

+ értékekben gazdag lakókörnyezet 
megóvása 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

Nincs közvetlen hatás. 
 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- a nagy kiterjedésű építmény elhelyzésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- település védelme érdekében történő korlátozások 
3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ kulturális értékek feltárása, megóvása növeli a térség 

turisztikai vonzerejét 
+ az idegenforgalomból származó bevételek nőnek 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- közművezeték és közlekedési hálózati elem elhelyezés 
műszaki megoldásainak többlet költsége 

3.11. az energiaellátásra: 

- energiavezeték elhelyezés műszaki megoldásainak 
többlet költsége 

20. Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete 
 

A belvizek elleni 
védelem hatékonyabbá 
tétele meliorációs 
eljárásokkal, a 
belvízvezető rendszerek 

• Rábca mente 
• Kapuvár-Hanság 
belvízvédelmi szakasz 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a belvízmentesítés a talaj állapotának javulását 

okozza 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

+ a belvízmentesítés a 
veszélyeztetett települések 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 
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Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
karbantartásával és 
fenntartásával, valamint 
a területhasználat 
változtatásában rejlő 
lehetőségek jobb 
kihasználásával. 
 

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás  
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a belvízmentesítés a táj javulását okozza 
1.8. az épített környezetre: 
+ a belvízmentesítés a veszélyeztetett települések 

helyzetének javulását okozza 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás  
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

helyzetének javulását okozza 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás  
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás  
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ a belvízmentesítés a 

veszélyeztetett településeken 
élők veszélyeztetettségét 
csökkenti, biztonságérzetét 
növeli 

 
 

- új beépítések korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- új beépítések korlátozása 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ a belvízmentesítés a mezőgazdasági területek javulását 

okozza 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ a belvízmentesítés a terület vonzóképességének javulását 

okozza 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
+ belvízmentesítés elősegítése 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

21. Nagyvízi meder 
övezete 

Hullámterek 
területhasználatának 
alakítása, az árvizek 
akadálymentes 
levezetése a természet és 
tájvédelem 
követelményeinek 
megfelelően. 

• Duna 
• Rába 
• Lajta 
• Marcal 
• Rábca 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
+ a vízparti tájak megőrzése 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ a vízparti tájak megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének tilalma 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ a hullámtéri, nyílt ártéri gazdálkodási forma támogatott 

szerkezetváltást eredményez 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
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Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ vizes élőhelyek és a gyepterületek megőrzése 
+ a védett ökológiai hálózat megóvása 

+ idegenforgalmi vonzerő megőrzése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

22. Földtani 
veszélyforrás 
területének övezete 

A lejtős 
tömegmozgásokkal, 
egyéb kedvezőtlen 
mérnökgeológiai 
adottságokkal és 
építésföldtani 
kockázatokkal 
jellemezhető, valamint a 
magas természetes 
háttérsugárzással, az 
emberi tevékenység 
hatására jelentkező vagy 
felerősödő kedvezőtlen 
földtani folyamatokkal 
és a vízjárással 
összefüggő földtani 
veszélyek által érintett 
területek védelme. 
 

• Soproni-hegység 
• Fertő vidéke 
• Csorna-sík 
• Pápa–Devecseri-sík 
 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ talajvédő fásítás 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 

- a felszíni vizek (belvizek) szakszerű elvezetésére 
szolgáló létesítményeket tervezési 
kötelezettségének költsége 

1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.8. az épített környezetre: 
+ épített környezeti értékek megóvása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ ökológiai rendszerek megóvása 
+ élőhelyek megóvása 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ épített környezeti értékek 

megóvása növeli a 
biztonságérzetet 

 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai 
szakvélemény alapján jelölhető ki. 

3.5. a mezőgazdaságra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ védőfásítás válhat szükségessé 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

- a dombvidéki vízrendezés jelentős költségvonzata 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

23. Vízeróziónak 
kitett terület övezete 

A víz okozta 
talajpusztulás 
csökkentését elősegítő 
földhasználat 

• Soproni-hegység 
• Fertőmelléki-dombság 
• Pannonhalmi-

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ megfelelő védelem esetén a termőföld 

mennyiségének folyamatosan csökkenése 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 



GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – JAVASLATTEVŐ FÁZIS 
 

+ : pozitív hatás 
- : negatív hatás 

 

197 

Övezet Tervjavaslat Területi érintettség Környezeti hatások Társadalmi hatások Gazdasági hatások 
kialakítása.   dombság 

 
megállítható 

1.2. a talaj minőségére: 
+ talajpusztulás csökkenése 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ mozaikosabb agrár-térszerkezet 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
 
 
 

2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ a gazdálkodás biztonságának 

növekedése 

- vízerózió okozta károk 
csökkenése 

 

- vízerózió mértékét csökkentő területfelhasználás 
előírása 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 
+ vízerózió okozta károk csökkenése 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ vízerózió okozta károk csökkenése 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

24. Széleróziónak 
kitett terület övezete 

A deflációs károk 
mérséklése a 
területfelhasználás és 
térstruktúra alakításán 
keresztül. 
 

• Pápa–Devecseri-sík 
• Győr–Tatai 
teraszvidék 
• Igmánd–Kisbéri-
medence 
• Súri-Bakonyalja 
• Pápai-Bakonyalja 
• Hanság 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
+ a deflációs károk csökkenése 
1.2. a talaj minőségére: 
+ a deflációs károk csökkenése 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
+ a defláció okozta szálló szemcsék 

mennyiségének csökkenése 
+ mezővédő fasorok kedvező hatása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
+ tájképi szempontból előnyös a mezővédő 

fasorok, szegélyek látványa 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ a gazdálkodás biztonságának 

növekedése 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

- vízerózió mértékét csökkentő területfelhasználás 
előírása 

3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
Nincs közvetlen hatás. 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- a talaj javulása a mezőgazdasági feltételeket javítja 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
+ védelmi célú erdősítés növekedése 
3.7. az idegenforgalomra: 
Nincs közvetlen hatás. 
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1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 
+ (védelmi célú erdősítés) az ökológiai hálózat 

bővülése, az élővilág biztonságának növekedése 

3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
Nincs közvetlen hatás. 

25. Szélerőmű 
elhelyezéséhez 
vizsgálat alá 
vonható terület 
övezete 

A szélerőművek 
elhelyezésére 
számításba veendő 
területek további 
településrendezési 
szabályozása 

• Fertő vidéke 
• Kőszegalja 
• Duna mente 
• Kapuvári-sík 
• Bakonyalja 
• Kisbéri-medence 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
Nem számottevő hatás. 
1.2. a talaj minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.4. a levegő minőségére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 

mennyisége és minősége): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- meghatározó tájképi elem 
1.8. az épített környezetre: 
Nincs közvetlen hatás. 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 

régészet): 
Nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 

természeti területekre, biodiverzitásra: 

- kismértékű élőhelyzavarás 

- turbulencia és fizikai zavarás a madárvilágra 

2.1. a népesség területi 
elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

Nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a 

rekreáció területi feltételeire: 
Nincs közvetlen hatás. 
2.4. a népesség életminőségére és 

egészségi állapotára, szociális 
helyzetére: 

Nincs közvetlen hatás. 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 

veszélyeztetettségére: 
+ energiabiztonság növekedése 

- idegenkedés (zajhatás, 
turbulencia, látvány) 

 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek rendeltetésének 
változása, vagy használatának korlátozása, területi 
fejlődés térbeli korlátai): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.2. a településrendszerre: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás lehetőségei és 

korlátai): 
+ a szélenergia hasznosítása 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- termőföld kivonás és védőtávolság tartás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 
+ látványosság 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére: 
Nincs közvetlen hatás. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idők, 

kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési 
költségeit befolyásoló tényezők, mint például 
domborzati viszonyok, műtárgyak): 

Nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
+ megújuló energiaforrás 
+ energiafüggést csökkentő, kiegészítő szerepű 

energiatermelés 

- hosszú megtérülési idő 

- széljárástól függő, nem egyenletes termelés 
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1. sz. melléklet   

JELMAGYARÁZAT
Térségi területfelhasználási kategóriák

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Városias települési térség
Hagyományosan vidéki települési térség
Építmények által igénybe vett térség

Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
Országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

Gyorsforgalmi út
Főút

@

@(
Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton
lévő híd

")n Gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátlépési pont
")n Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pont

Nagysebességű vasútvonal
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő országos törzshálózati vasútvonal
Egyéb országos törzshálózati vasútvonal

! Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér
! ! ! Országos kerékpárút törzshálózat eleme
! Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő
!Æ Erőmű

! 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme

! Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
Elsőrendű árvízvédelmi fővonal

!Á Veszélyeshulladék ártalmatlanító
Térségi jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

Mellékút

@

@(
Térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon
lévő híd

(LK Térségi jelentőségű logisztikai központ
!(n Térségi határátlépési pont

Vasúti mellékvonal
\ \ \ \ Keskeny nyomtávú vasút

"7
Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú
repülőtér

! ! ! Térségi kerékpárút-hálózat eleme
 Személyforgalmi kikötő
!!4 Kompátkelőhely
!Æ Kiserőmű
! Átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat

Térségi szénhidrogén szállítóvezeték

Térségi belvíz- és öntözőcsatorna
1 millió m3 -t meghaladó és 10 millió m3 -nél kisebb
tározási lehetőség
Másodrendű árvízvédelmi fővonal

!(H Térségi hulladéklerakó hely
A településrendszer elemei
(Magyarország hivatalos helységnévtára szerint)

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.
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1. sz. melléklet   

JELMAGYARÁZAT
Térségi területfelhasználási kategóriák

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Városias települési térség
Hagyományosan vidéki települési térség
Építmények által igénybe vett térség

Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
Országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

Gyorsforgalmi út
Főút

@

@(
Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton
lévő híd

")n Gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátlépési pont
")n Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pont

Nagysebességű vasútvonal
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő országos törzshálózati vasútvonal
Egyéb országos törzshálózati vasútvonal

! Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér
! ! ! ! ! Országos kerékpárút törzshálózat eleme

! Nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötő
!Æ Erőmű

! ! ! 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme

! ! ! Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
Elsőrendű árvízvédelmi fővonal

!Á Veszélyeshulladék ártalmatlanító
Térségi jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

Mellékút

@

@(
Térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon
lévő híd

(LK Térségi jelentőségű logisztikai központ
!(n Térségi határátlépési pont

Vasúti mellékvonal
\ \ \ \ \ \ Keskeny nyomtávú vasút

"7
Egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú
repülőtér

! ! ! ! ! Térségi kerékpárút-hálózat eleme
 Személyforgalmi kikötő
!!4 Kompátkelőhely

!Æ Kiserőmű
! ! ! Átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat

Térségi szénhidrogén szállítóvezeték
Térségi belvíz- és öntözőcsatorna
1 millió m3 -t meghaladó és 10 millió m3 -nél kisebb
tározási lehetőség
Másodrendű árvízvédelmi fővonal

!(H Térségi hulladéklerakó hely
A településrendszer elemei
(Magyarország hivatalos helységnévtára szerint)

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

Készült: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 2 / 1. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 2 / 2. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 2 / 3. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 2 / 4. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Észak- és Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Térségi komplex tájrehabilitációt
igénylő terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 2 / 5. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 2 / 6. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 2 / 7. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Felszíni vizek vízminőség-védelmi
vízgyűjtő területének övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 2 / 8. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Veszprémi Bányakapitányság
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Együtt tervezhető térségek övezete 2 / 9. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Központi Statisztikai Hivatal

Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Együtt tervezhető térségek övezete

Győri agglomeráció
Soproni településegyüttes

 
Fejlesztési pólus

Fejlesztési alközpont
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 2 / 10. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Honvédelmi Minisztérium
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete
Pufferterület övezete

2 / 11. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete
Pufferterület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 2 / 12. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 2 / 13. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Világörökség és világörökség-
várományos terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Történeti települési terület  övezete 2 / 14. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Történeti települési terület övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Nagyvízi meder övezete 2 / 15. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Rendszeresen belvízjárta terület
övezete
Nagyvízi meder övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Földtani veszélyforrás területének övezete 2 / 16. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
Veszprémi Bányakapitányság
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Földtani veszélyforrás területének
övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Vízeróziónak kitett terület övezete 2 / 17. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Vízeróziónak kitett terület
övezete
Vízeróziónak kitett terület
övezete által érintett település
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Széleróziónak kitett terület övezete 2 / 18. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Széleróziónak kitett terület
övezete
Széleróziónak kitett terület
övezete által érintett település
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 3. sz. melléklet

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Szélerőmű elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható terület
övezete
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Erdőgazdálkodási térség 1. sz. függelék

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Erdőgazdálkodási térség (meglévő)
Erdőgazdálkodási térség (tervezett)
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Települési térség 2. sz. függelék

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Városias települési térség (meglévő)
Városias települési térség (tervezett)
Hagyományosan vidéki települési
térség (meglévő)
Hagyományosan vidéki települési
térség (tervezett)
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Villamosenergia-hálózatok és egyéb építmények 3. sz. függelék

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
!Æ Erőmű (tervezett)
!Æ Kiserőmű (meglévő)
!Æ Kiserőmű (tervezett)
"S Transzformátor állomás

400 kV-os átviteli hálózat
távvezeték eleme (meglévő)
400 kV-os átviteli hálózat
távvezeték eleme (tervezett)
220 kV-os átviteli hálózat
távvezeték eleme (meglévő)

D
220 kV-os átviteli hálózat
távvezeték eleme (megszűnő)
Átvitelt befolyásoló 120 kV-os
elosztó hálózat (meglévő)
Átvitelt befolyásoló 120 kV-os
elosztó hálózat (tervezett)
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Szénhidrogénszállító vezetékek és létesítmények 4. sz. függelék

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
Egyéb burkolt út

1:350 000

Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft.
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

0 7 14 213,5
Km

JELMAGYARÁZAT
Gázszállító vezeték (meglévő)
Gázszállító vezeték (tervezett)
Termékvezeték

! ! Gázelosztó vezeték
#Y Gázátadó állomás
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1:350 000
Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.

JELMAGYARÁZAT
Közúthálózat

meglévő gyorsforgalmi út
fejlesztendő gyorsforgalmi út 
tervezett gyorsforgalmi út

!! meglévő csomópont
!! tervezett csomópont

meglévő főút
tervezett főút
főúttá fejlesztendő mellékút
meglévő térségi szerepet játszó mellékút
tervezett térségi szerepet járszó mellékút
meglévő mellékút
tervezett mellékút
egyéb burkolt út@

@ gyorsforgalmi úton, főúton lévő nagy híd
@

@ gyorsforgalmi úton, főúton lévő híd

@

@ gyorsforgalmi úton, főúton tervezett híd

@

@ vasúti törzshálózaton lévő híd
@

@ vasúti törzshálózaton tervezett híd
@

@ mellékúton lévő híd
@

@ mellékúton tervezett híd
!l tervezett kompátkelőhely

Vasúthálózat
tervezett nagysebességű vasútvonal
a transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal
egyéb országos törzshálózati 
vasútvonal
meglévő vasúti mellékvonal
tervezett vasúti mellékvonal
keskeny nyomtávú vasútvonal

Logisztikai központ
!!LK térségi jelentőségű logisztikai központ

Kikötő

""
nemzetközi és országos jelentőségű 
közforgalmú kikötő

!! személyforgalmi kikötő
Határátlépési pont

""n
gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő 
határátlépési pont

""n
gyorsforgalmi és főúthálózaton tervezett
határátlépési pont 

""n
vasúti törzshálózaton lévő 
határátlépési pont

""n
vasúti törzshálózaton tervezett 
határátlépési pont

!!n tervezett térségi közúti határátlépési pont 
!!n meglévő térségi vasúti határátlépési pont
!!n meglévő térségi vízi határátlépési pont
!!n tervzett térségi vízi határátlépési pont

Repülőtér

""
o kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré 

fejleszthető repülőtér

!!
o egyéb nyilvános és nem nyilvános 

polgári célú repülőtér

5. sz. függelék
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
Közlekedési hálózatok és létesítmények (közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés)
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - JAVASLATTEVŐ FÁZIS
6. sz. függelék

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa
Települési terület
Vízfelület, vízfolyás
gyorsforgalmi út (meglévő és tervezett)
főút (meglévő és tervezett)
mellékút (meglévő és tervezett)

1:350 000

Készült:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft 
Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján, 2010.
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JELMAGYARÁZAT
Kerékpárút-hálózat
!!!!!!! országos kerékpárút törzshálózat
!!!!!!! térségi kerékpárút-hálózat (elsődleges)
!!!!!!!!!! térségi kerékpárút-hálózat (másodlagos)
Határátlépési pont

""n
gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő 
határátlépési pont (meglévő)

""n
gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő 
határátlépési pont (tervezett)

!!n
térségi határátlépési pont 
(tervezett közúti)

!!n
térségi határátlépési pont 
(tervezett kerékpáros)

!l tervezett komp

Közlekedési hálózatok és létesítmények (kerékpáros közlekedés)


	JAVASLATTEVŐ FÁZIS
	FŐOLDAL
	KÉSZÍTŐK
	ADATSZOLGÁLTATÓK, SZAKÉRTŐK, KONZULENSEK

	TARTALOMJEGYZÉK ( 1 / 2 )
	TARTALOMJEGYZÉK ( 2 / 2 )
	MELLÉKLETEK 
	1. sz. melléklet: A megye szerkezeti terve A/3
	1. sz. melléklet: A megye szerkezeti terve A/0 eredeti méretarány
	2/1. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
	2/2. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
	2/3. sz. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
	2/4. sz. melléklet: Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
	2/5. sz. melléklet: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezeteTérségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
	2/6. sz. melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
	2/7. sz. melléklet: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
	2/8. sz. melléklet: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
	2/9. sz. melléklet: Együtt tervezhető térségek övezete
	2/10. sz. melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
	2/11. sz. melléklet: Magterület övezeteÖkológiai folyosó övezetePufferterület övezete
	2/12. sz. melléklet: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területövezete
	2/13. sz. melléklet: Világörökség és világörökség-várományos terület övezete
	2/14. sz. melléklet: Történeti települési terület övezete
	2/15. sz. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezeteNagyvízi meder övezete
	2/16. sz. melléklet: Földtani veszélyforrás területének övezete
	2/17. sz. melléklet: Vízeróziónak kitett terület övezete
	2/18. sz. melléklet: Széleróziónak kitett terület övezete
	3. sz. melléklet: Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

	FÜGGELÉKEK 
	1. sz. függelék: Erdőgazdálkodási térség
	2. sz. függelék: Települési térség
	3. sz. függelék: Villamosenergia-hálózatok és egyéb építmények
	4. sz. függelék: Szénhidrogén vezetékek és létesítmények
	5. sz. függelék: Közlekedési hálózatok és létesítmények (közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés)
	6. sz. függelék: Közlekedési hálózatok és létesítmények (kerékpáros közlekedés) 

	A) BEVEZETÉS
	B) A HATÁLYOS ÉS A MÓDOSÍTOTT MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV FŐBB TARTALMI KÜLÖNBSÉGEI
	1. Az Országos Területrendezési Terv és a megyei területrendezési terv módosításának főbb tartalmi összefüggései
	2. A megyei területrendezési terv mozgástere

	I. A MEGYE SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
	I/1. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG
	I/2. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG
	I/3. VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG
	I/4. TELEPÜLÉSI TÉRSÉG
	4. 1. Városias települési térség
	4. 2. Hagyományosan vidéki települési térség

	I/5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG
	I/6. ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBE VETT TÉRSÉG
	6. 1. Térségi vízgazdálkodási rendszerek és építmények
	6. 1. 1. Árvízvédelmi rendszerek és építmények
	6. 1. 2. Belvízvédelmi rendszerek és építmények
	6. 1. 3. Térségi jelentőségű öntözőrendszerek

	6. 2. Energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok és létesítmények
	6. 2. 1. Villamosenergia-hálózatok és építmények
	6. 2. 2. Erőművek
	6. 2. 3. Szénhidrogén-hálózatok és építmények

	6. 3. Közlekedési vonalas infrastruktúra-hálózatok és építmények
	6. 3. 1. Közúti közlekedés
	6. 3. 2. Vasúti közlekedés
	6. 3. 3. Hidak és kompátkelőhelyek
	6. 3. 4. Vízi közlekedés
	6. 3. 5. Légi közlekedés
	6. 3. 6. Kerékpáros közlekedés
	6. 3. 7. Logisztikai központok
	6. 3. 8. Határátlépési pontok

	6. 4. Veszélyes hulladék ártalmatlanító és térségi hulladéklerakó helyek


	II. TÉRSÉGI ÖVEZETEK MÓDOSÍTÁSA
	II/1. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE
	II/2. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE
	II/3. ERDŐTELEPÍTÉSRE ALKALMAS TERÜLET ÖVEZETE
	II/4. ORSZÁGOS KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE
	II/5. TÉRSÉGI KOMPLEX TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖVEZETE
	II/6. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
	II/7. TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
	II/8. KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
	II/9. FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK ÖVEZETE
	II/10. ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE
	II/11. EGYÜTT TERVEZHETŐ TÉRSÉGEK ÖVEZETE
	II/12. KIEMELT FONTOSSÁGÚ MEGLÉVŐ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
	II/13. HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
	II/14. MAGTERÜLET ÖVEZETE
	II/15. ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE
	II/16. PUFFERTERÜLET ÖVEZETE
	II/17. TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓ HELY KIJELÖLÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET ÖVEZETE
	II/18. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG-VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE
	II/19. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET ÖVEZETE
	II/20. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE
	II/21. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE
	II/22. FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETÉNEK ÖVEZETE
	II/23. VÍZERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE
	II/24. SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE

	III. HATÁROZATTAL ELFOGADÁSRA AJÁNLOTT ÖVEZET
	III/1. SZÉLERŐMŰ ELHELYEZÉSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET ÖVEZETE

	IV. TERVEZŐI NYILATKOZAT, IGAZOLÓ SZÁMÍTÁS, INTÉZKEDÉSI JAVASLAT
	V. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERÜLETI (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI) HATÁSVIZSGÁLAT
	V/1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
	V/2. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK




