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HHaattáárroozzaatt 22.. sszz.. mmeelllléékklleettee

Területrendezési ajánlások

I. fejezet

A megye térszerkezetére vonatkozó ajánlások

1.  !"#$%&"'()*"'+,-./!+/$

a) 0(%123.#- 3(2'!'+4- 5*$6- %- 73$(/2#- 3!"#.3!8(3.3)3.- 93- 2*9:')- ;3(.3!8(3.;34- ,((3.23-
%&*)%.-93-7,9#+<.+/)-;3/1<./+!3-+&'9.- .3!8(3../=-0&-3!"#.3(31<./+!3- >,$63(37;3-2353.#-
.3!8(3.3)- ),2'(%+&.'+'9'(- %- .3!7#53(6,- %"*..+'$*)%.4- %- .%(%:*)- .3!7#)/13++/$/.4- %-
73&#$%&"%+'$,- 7?23(/+!3- 2%(@- %()%(7%++'$*.4- 2%(%7,9.- %- )A!963&3.2/"3(7,- /+
.3!7/+&3.2/"3(7,-,$/963)3.-:%2%+*(.-3(+#+*!;%9 figyelembe venni.

b) 0(%123.#-)<2'9%(*74-5*$6-%-73$(/2#-3!"#.3!8(3.3)3.-%- .3(318(/++&3!)3&3.,- .3!23);39-
3!"#.3!8(3.-.3!8(3.>3(5%+&9'('+,-3$6+/$;3-+*!*(:')=

c) B3$(/2#- .3!7/+&3.3+- és természet-)A&3(,- '((%1*.C- 3!"#)- >399.%!.'+'2%(4-
3!"#.3(31<./+!3-%()%(7%+-C:- .3!8(3.3)-),:3(A(/+/23(4- 3!"#)- .3(31<./+/23(- :%2%+*(.- 3(/!9,4-
5*$6-D6#!-B*+*9-E*1!*9-73$63-'.(%$*+-3!"#+8(.+/$3-%-:3(39(3$,-FGH-ról – az OTrT 
szabályaival összhangban – átlagosan mintegy 26 %-ra növekedjen. Az 
3!"#.3(31<./+3)- 3$6%!'9.- +&*($'(:')- %- !%I,*nális földhasználat kialakítását, a kiváló 
.3!7#53(6,-%"*..+'$C4-2%(%7,9.-%-+&/(3!@&,@!%-5%:(%7*+-+&'9.@.3!8(3.3)-2/"3(7/.=

"J- - 0&- 3!"#)- .3(31<./+/9/(- 73$63,- +&,9.39- ),373(.39- )3&3(39"#)- %- 53$6- /+- "*7;2,"/),-
tájak, valamint a víz- és szélerózió által veszélyeztetett övezetek által érintett területek.

e) B3$(/2#- 3!"#)- >399.%!.'+'9'(4- C:- 3!"#)- .3(31<./+/9/(- >*)*&*..- +&3!313.- )3((- )%19,- %-
gazdasági funkción – fatermesztésen – kívül a védelmi, egészségügyi, szociális és 
turisztikai rendeltetésnek.

f) Védelmi re9"3(.3./+?- 3!"#)3.- 3$6!/+&.- %&- A)*(@$,%,- 5'(@&%.- !39"+&3!+&3!?- >3:(3+&./+3-
/!"3)/;39- .3!7/+&3.2/"3(7,4- 7'+!/+&.- '!2<&2/"3(7,4- .%(%:2/"3(7,4- (323$#.,+&.%+'$-
védelmi és településvédelmi céllal indokolt telepíteni.

g) Az egészségügyi-szociális és turisztikai 3!"#)- .3(31<./+/!3- %- .3(318(/+-együttesek, 
9%$6*;;- .3(318(/+3)4- /+- 8"8(#.3!8(3.3)- )A!963&3./;39- )3((- .A!3)3"9,=-  (#96;39-
javasolt részesíteni a pollenben szegényebb és kevésbé allergizáló fafajtákat. 

h) Az egykori zártkertek területét, amennyiben azok termelési, vagy üdülési hasznosítása 
már felhagyásra került – alkalmasság esetén, és amennyiben természetvédelmi 
szempontból nem ellenjavalt – .3(318(/+2/"3(7,- I/(C- 3!"#.3(31<./++3(- :%2%+*(.-
hasznosítani.

i) 0- 73$63- .3!7/+&3.2/"3(7,- ),:3(A(/+- %('- 3+#- 3!"#.3!8(3.3,9- %&- 3(+#"(3$3+-
természetvédelmi rendeltetés mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti 
(egészségügyi-szociális, turisztikai) funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt 
összehangolni a vízgazdálkodás, a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, valamint 
%&-3!"#$%&"'()*"'+-+&371*9.:%,.=

j) 0&- 3!"#.3(31<./+;#(- ),&'!%9"@- %- .3!7/+&3.2/"3(7,- *(.%(*7- %(%..- '((@- $631.3!8(3.4-
2/"3(37!3- .3!23&3..- $631.3!8(3.4- .3!7/+&3.,- .3!8(3.93)- 7,9#+8(#- $631, és az egyéb 
természetvédelmi kijelölés alá tartozó terület (pl.: a Natura 2000 hálózatba tartozó 
$631.3!8(3.J=- 0- 2/"3..- /+- %- K%.L!%- FGGG- 5'(@&%.;%- .%!.*&@- .3!8(3.3)39- 3!"#.3(31<./+.-
akkor lehet végezni, ha az nem ellentétes a Natura 2000 terület fenntartási tervével.
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2. B3&#$%&"%+'$,-./!+/$

a) 0-.3!7#>A("-7'+ I/(C-5%+&9*+<.'+%-3(+#+*!;%9-%-$639$/;;-7,9#+/$?- .3!7#>A("3)394-
és csak a legszükségesebb mértékben valósítandó meg.

b) 0- ),2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$*))%(- !39"3()3&#- .3!7#>A("3)- M+&'9.@4- +&#(#- /+-
$687A(I+A+J-3+3./;39-%&.-%-7?23(/+,-'$%.-:%2%+*(.-1!3>3!'(9, (adott esetben megtartani, 
vagy arra átváltani), %73(6,)-7?23(/+,-'$;%9-%-.3!7#>A("-),2'(@9%)-7,9#+8(=

c) 0- ),2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$*))%(- !39"3()3&#- 73&#$%&"%+'$,- .3!8(3.3)3.- M+&'9.@4-
+&#(#4-$687A(I+A+J-%-.3(318(/++&3!)3&3.,-.3!23)93)-(353.#+/$-+&3!,9.-általános, illetve 
)3!.3+-73&#$%&"%+'$,-.3!8(3.-.3!8(3.>3(5%+&9'('+,-3$6+/$;3-)3((-+*!*(9,%=

d) Javasolt az agro-A)*(@$,%,- %"*..+'$*)5*&- ,((3+&)3"#4- )A!963&3.;%!'.- $%&"'()*"'+-
%()%(7%&'+%4- .*2';;'- %- .%(%:2/"#- $%&"'()*"'+- 73$2%(@+<.'+%4- %- .%(%:-degradációs 
./963&#)-73$3(#&/+34-7/!+/)(/+34-%-.%(%:-2<&5'&.%!.'+,-)/13++/$/93)-:%2<.'+%.

d) 0- $639$3- %"*..+'$C4- /+N2%$6- )A!963&3.,(3$- /!&/)396- 73&#$%&"%+'$,- .3!8(3.3)39- %-
.3!7#53(6,-/+-%-)A!963&3.,-:3((37&#)-%(%1:'9-7?23(/+,-'$-M$6313+<./+4-3!"#+<./+J4-2%$6-
intenzitási fok (szántóföldi extenzifikáció) megváltoztatása javasolt.

e) 0- 73$(/2#- +&,),- $6313)4- 2%(%7,9.- %- ('1.3!8(3.3)- 73$#!&/+3- /+- .3!7/+&3.2/"3(7,-
célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat.

f) 0- )<9'()*&@- A9.A&/+,- (353.#+/$3)3.- )<2'9%.*+- :*;;%n kihasználni, illetve a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével fejleszteni.

g) A helyes tájgazdálkodás alkalmazásával a parlag területek visszaszorítása javasolt.

3. Települési térség

a) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt területeit 
;3/1<./+!3-+&'9.-.3!8(3../-7,9#+<.39,-I+%)-%))*!-,9"*)*(.4-5%-%&-3&&3(-3(/!9,-)<2'9.-I/(-
M(%)@4- $%&"%+'$,4- 8"8(#- 2%$6- )8(A9(3$3+- .3!8(3.- ),%(%)<.'+%J- ;3/1<.3..- .3!8(3.-
C:!%5%+&9*+<.'+'2%(-937-/!53.#-3(4-2%$6-3553&-9,9I+-3(/$-;3/1ítésre szánt terület.

b) Az új beruházásokat, lakóterület-9A23(/+.- 3(+#+*!;%9- %- 73$(/2#- ;3/1<.3..- .3!8(3.3)-
!35%;,(,.'I,@+- /+- !3)*9+.!L)I,@+- .3!8(3.3,9- ,9"*)*(.- 3(53(63&9,=-  993)- 73$>3(3(#39-
)*!('.*&9,-:%2%+*(.-C:-.3!8(3.3)-,$/96;32/.3(/.-&A("73&#+-;3!L5'&ások, ipari parkok, új 
lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. Ezért preferálni, támogatni ajánlott a 
73$(/2#- (%)@.3!8(3.3)- ,9.39&<23;;- 5%+&9*+<.'+'.4- ,((3.23- %- (%)%.(%9- /+- >L9)I,@:'.-
vesztett, üres létesítmények újrahasznosítását. A beépített területen kívül települni 
)<2'9@-&A("73&#+-;3!L5'&'+*)4-,1%!,4-)3!3+)3"3(7,4-+&*($'(.%.@-I39.!L7*)-.3(3153(6-
kijelölését a településrendezési tervekben a természet és környezetvédelem és a 
.3!7#>A("-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 
%&- /1<.3..- )A!963&3.53&- .A!./9#- ,((3+&)3"/+- /!"3)/;39- %&- '.(%$9'(- 7%$%+%;;-
építmények tervez/+/.4-39$3"/(63&.3./+/.-3(#&3.3+-.3(318(/+)/1,-2,&+$'(%.5*&-I/(+&3!?-
)A.9,4-/+-3993)-73$>3(3(#39-%&-/1<./+,-A23&3.3);39-%&-/1<.7/967%$%++'$*)-7/!./)/.-
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 
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5'(@&%.->3:(3+&./+/53&-)A.#"#-8&(3.)A&1*9.*)4-!%).'!;'&,+*)-I/(:'!%-C:-;3/1<./+!3-+&'9.-
területek kialakítását.

f) Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre szánt 
.3!8(3.3)- ;#2<./+/.- M1(=- %&- ,$/96;32/.3(!3- )3!8(#- &A(">3(8(3.3)- ./96(3$3+-
)*7139&'I,@:%4- %&- ,$/96;32/.3(!3- )3!8(#- ;,*(@$,%,(%$- %).<2- >3(8(3.3)nek magas 
biológiai %).,2,.'+C- .3!8(3.3)- (/.3+<./+/23(- .A!./9#- .3!8(3.,-1@.('+%J-%-2/"3..- .3!7/+&3.,-
területek környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, továbbá a kiváló 
.3!7#53(6,- %"*..+'$C- +&'9.@4- +&#(#- /+- $687A(I+A+- .3!7#.3!8(3.394- 5,"!*$3*(@$,%,-
2/"#.3!8(3.en, belvíz- és árvízveszélyes területen, továbbá ott, ahol azt a településkép-
védelmi, valamint a  talajvédelmi szempontok megkövetelik. 

g) O%2%+*(.-73$#!,&9,- %- .3(318(/+3)- ),%(%)L(.- 3$63",- )%!%).3!/.4- +&3!)3&3./.4- 2%(%7,9.- %-
települési összenövések megakadályozására meghagyni a települések közötti 
73$>3(3(#- 9%$6+'$C- – legalább a terület ökológiai funkcióinak biztosításához és 
tájvédelmi (településszerkezeti, zöldfelületi rendszer védelmi, környezetvédelmi, 
.':3+&./.,)%,J- +&371*9.;@(- 3(3$39"#- 7/!3.?- – beépítetlen területsávokat, különös 
tekintettel a városi település-együttesekbe tartozó településeknél. Zöldfelület kataszter 
létrehozása is javasolt.

h) 0- ./96(3$3+- $3*$!'>,%,- %"*..+'$*)- >,$63(37;32/.3(/23(- :%2%+*(.- %- .3(318(/+3)3.- 2/"#-
&A("A23&3.,- 3!"#)4- >'+ítások létesítése, a beépített területeken zöldfelületek, parkok 
növelése és a belterületi fasorok kiegészítése, fejlesztése. A településtervezés során a 
települési zöldfelületek, zöldfelületi elemek tervezése zöldfelületi rendszerben 
javasolt, a zöldfelületi területi mutatók figyelembe vételével.

i) PA!./93(7,- .3(318(/+7%$*)- !35%;,(,.'('+%4- %- )A&7?23)- (353.#+/$- +&3!,9.,- !3:.3..-
vonalvezetése a településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott.

j) 0- .3(318(/+3)- ;3(.3!8(3.3,- /+- %-73((3..8)- .3!23&3..- >#C.2*9%(%)4- 3()3!8(#- L.%)- )A&A..-
2/"#-takaró zöldsávok létesítése javasolt.

k) A helyi zaj- és rezgésvédelemi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan védett 
terület kijelölése javasolt.

l) A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni a 
földtani adottságokra, a felszínmozgásokkal való veszélyeztetettségre.

4. Városias települési térség

a) A hagyományos, történeti városi településszerkezeti részek és városközpontok 
.3!8(3./9- 937- 39$3"53.#)- 73$- %- +&3!)3&3.3.4- .3(318(/+)/13t rontó, és attól idegen 
>L9)I,@:C-;3/1<./+3)-M1(=-8&37%96%$.A(.#-'((*7'+*)4-9%$6-;32'+'!(@-)A&1*9.*)4-9%$6-
),.3!:3"/+?-)A&(3)3"/+,-(/.3+<.7/963)J=

b) 0-2'!*+)A&1*9.*)-.3!8(3./9-%-)A&7?5'(@&%.->3(+&<9-%(%..,-23&3./+/.-)3((-3(#,!'96*&9,=
c) A térségbe tartozó tel318(/+3)39- %- &A(".3!8(3.- M)A&1%!)J4- 2%(%7,9.- )A&:@(/.,- 3!"#-

funkciójú területek, továbbá a rekreációs igények kielégítését szolgáló egyéb, 
&A(">3(8(3.,- :3((3$?- )8(A9(3$3+- .3!8(3.3)- 73$#!&39"#)4- %!'96L)- %- ;3/1<./+!3- +&'9.-
területekhez képest ne csökkenjen.

d) A térségbe tartozó településeken az intenzívebb (de nem lakótelep-+&3!?J- 2'!*+,%+-
lakóterületek számára is szükséges területeket fenntartani.

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

a) A hagyományos településszerkezethez, településkarakterhez, beépítési módhoz, a még 
73$(/2#- /!./)3+- 9/1,- /1<./+&3.,- 5%$6*7'96*)5*&- 937- ,((3+&)3"#- (%)@.3!8(3.3)-
kijelölése nem javasolt. Más területfelhasználási egységek kijelölésénél is figyelembe 
2339"# adott vidéki település léptéke, szerkezete.

b) Q3:(3+&./+,-.3!8(3.3)-3(+#+*!;%9-%-73$(/2#-;3(.3!8(3.3)53&-)%1I+*(@"@%9-:3(A(39"#)-),4--
zavaró hatású ipari-gazdasági területek kialakítása nem javasolt.

c) A t3(318(/+3)- )8(.3!8(3./9- .%('(5%.@- 7%:*!*)4- 1L+&.')4- 73&#$%&"%+'$,-
birtokközpontok, külterületi lakott helyek esetében a történetileg kialakult szerkezetek, 
épületállomány, zöldfelületi elemek és egyedi tájértékek megtartására, valamint az 
3!3"3.,4- 73&#$%&"%+'$5*&- )%1I+*(@"@- >L9)I,@)!%- )3((- .A!3)3"9,4- )3!8(23- %- .C(&*..-
7/!./)?-;3/1<.3..+/$3.-M:%2%+*(.R-7%S,7L7-TG-HJ=

6. Vízgazdálkodási térség

a) Távlati cél a vízkészletek jó állapotának elérése, a természetes vízkészletek és a vízigé-
963)-3$639+C(6'9%)-73$#!&/+3=

b) 0&- U-V<&-W3!3.,!'963(23-3(#<!'+%,5*&-,((3+&)3"234-%-5%./)*96-2<&2/"3(37-/!"3)/;39-%-
2<&$6?:.#-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet ren-
"3()3&/+3,93)- 73$>3(3(#39- +&8)+/$3+- %- 2<&$6?:.#kön érvényesíteni az integrált 
gazdálkodás követelményét. A vízrendezési feladatokat a Víz Keretirányelv hármas 
feltételrend+&3!/.- +&37- 3(#..- .%!.2%4- %- 7?+&%),4- A)*(@$,%,- /+- .'!+%"%(7,- >3(./.3(3)-
együttes figyelembe2/.3(/23(4- /+- %- 2,&3)- 7?+&%),(%$- (353.séges legjobb ökológiai 
állapotának megtartásával javasolt megvalósítani.

c) Vízgazdálkodási térség .3!8(3.>3(5%+&9'('+,- )%.3$@!,';%- +*!*(.4- :3(39.#+- .3!7/+&3.,-
/!./))3(- !39"3()3&#- 7*I+%!%+4- 2<&'(('+*+- .3!8(3.3)et a településrendezési tervekben 
természetközeli területfelhasználási egységbe javasolt sorolni.

d) 0- ),+- ),.3!:3"/+?- ,"#+&%)*+4- ,((3.23- '((%9"@- 2,&?- .%2%)- >3(+&'7*('+'.- 3(- )3((- )3!8(9,4-
7,23(-:3(39.#+-.3!7/+&3.,-/!./)3.-)/12,+3(93)=

e) 0-2<&>*(6'+*)-/+-'((@2,&3)-2<&7,9#+/$/93)-2/"3(73-/!"3)/;39-%&-/!,9.3..-vizek mentén 
+&%;'(6*&*..- +'2;%9- 7,9"39937?- /1<./+,- /+- 3$6/;- .32/)396+/$- >*(6.%.'+'5*&- %&-
illetékes vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges. 

f) 0-2<&>*(6'+*)4-2,&3+-/(#53(63)-A)*(@$,%,- >L9)cióját az emberi beavatkozások nyomán 
3(.?9.4-2%$6-73$$6/!8(.-1%!.,-vegetáció helyreállításával, a vízfolyások menti fásítással 
:%2%+*(.-3!#+<.39,.

g) A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok megoldása egy-egy vízrendszeren belül csak 
)**!",9'(.%9- 2/$3&53.#4- ;3(.3!8(3.,- 2<&!39"3&/+.- I+%)- !39"3&3..- M>3(C:<.*..J- ;3>*$%"@-
esetén lehet elvégezni. 

h) 0-73"3!!39"3&/+- 3(+#!39"?- +&371*9.4-7,23(- 3&3)- %- 2,&3)- %- 2/$;3>*$%"@,- %- ;3/1<.3..-
terü(3.3)!#(- /!)3&#- I+%1%"/)2<&-5'(@&%.- '(.%(- +&'((<.*..- 9%$6- 73996,+/$?4- 5,!.3(39-
lezúduló csapadékvíznek.

i) A vízfolyások felújítása, alaprendezése során figyelmet kell fordítani a 
73"3!!39"3&/+3)- )A!963&3.;3- ,((#- 73$2%(@+<.'+'!%4- %- .3!7/+&3.,- )A!963&3.;39-
természetes anyagok felhasz9'('+'2%(4- 7?2,- )A!963&3.;39- M;3(.3!8(3.J4- %&- /1<.3..-
környezetbe illesztve.

j) Hordalékfogók, övárkok, záportározók építésével vízkárelhárítási szempontból 
),373(.39-)3((-)3&3(9,-%-;3(.3!8(3.3)-2/"3(7/.-%-5*!"%(/).@(4-)8(2,&3).#(=-

k) 0- .3(318(/+3)- ;3(.3!8(3./9- A++&3$6?:.A..- I+%1%"/)2,&3)- 2<&>*(6'+*);%- 23&3./+/.- I+%)-
3(#&3.3+-.,+&.<.'+-M*(%:>*$@4-5*7*)>*$@4-.A!73(/)>*$@-+.;=J-L.'9 I/(+&3!?-39$3"/(63&9,=
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l) A helyi vízkárelhárítás érdekében a dombvidéki településeken különösen fontos a 
kisvízfolyásokon a záportározó-/1<./+,-(353.#+/$3)-),5%+&9'('+%=

m) 0-Q3!.#-.@4-,((=-2<&$6?:.#:3-2<&!39"3&/+/23(-)%1I+*(%.*+->3(%"%.*)-%&-%(';;,%)R
– a tavat tápláló vízfolyások hordalék- és tápanyagterhelésének csökkentése 

+%9)*(@.3!3)4-+&?!#73&#)-),%(%)<.'+'2%(4-
– %- Q3!.#!')*+,- A;A(- ./!+/$/;39- %&- 3(9'"%+*"'+,- >*(6%7%.- (%++<.'+%- 9'"+&/(-

kotrással, 
– %- 9'")A&,- 2<&I+3!3- :%2<.'+%- %- 9'"%+*);%9- (/2#- I+%.*!9%!39"+&3r

rekonstrukciójával,
– &%$6.3!3)-),%(%)<.'+'2%(-C:-/(#53(63)-),%(%)<.'+%4
– %- Q3!.#+&/(,-zsilip új üzemeltetési szabályozása, a megemelt szabályozási 

+&,9.53&-+&8)+/$3+->399.%!.5%.@-7?+&%),->3(./.3(3)-73$.3!37./+3=
2015 utáni feladatok:

– %-;3(+#-.'1%96%$-terhe(/+-I+A))39./+3-/!"3)/;39-%-9'"%+*)-2<&7,9#+/$-védelmi 
kezelésének elvégezése,

– %-Q3!.#-.@-:3(39(3$,-./!>*$%.'9%)4-),.3!:3"/+/93)-73$#!&/+34-
– az áramlási viszonyok javítása,
– a tavon belüli hordalék-'.!39"3&#"/+-+&%;'(6*&'+%=

n) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes 
/(#53(63)- 2/"3(73- /!"3)/;39- - 73$- )3((- #!,&9,=- 0- 2<&/1<./+,- 7L9)'(%.*)- +*!'9- %-
.3!7/+&3.)<7/(#-73$*("'+*)%.-3(#96;39-)3((-!/+&3+<.39,=

o) Természeti területen - %- :*$+&3!?39- ;3/1<.3..- .3!8(3.3)4- 2%(%7,9.- 2<&:ogi engedéllyel 
!39"3()3&#- /1<.7/963)- ),2/.3(/23(- - tilos a természetes és természetközeli állapotú 
2<&>*(6'+*)4- 2,&3+- /(#53(63)- 1%!.2*9%('.@(- +&'7<.*..- XG- 7/.3!394- .%2%)- 1%!.:'.@(-
számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények 
elhelyezése.

7. Közlekedési vonalas infrastruktúra-hálózatok és építmények 

a) A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes szakági 
3(#<!'+*)-+&3!,9.-)3((-3(:'!9,4->,$63(3773(-%-2'!5%.@->*!$%(7,-,$/963)!3=-Y!,*!,.'+)/9.-
ke&3(39"#- %&- 37;3!,- )A!963&3.- 2/"3(734- ;3(3/!.23- %- >*!$%(*7;,&.*9+'$*.4- %- &%:- és 
(323$#+&39963&/+- 73$>3(3(#- +&,9.39- 2%(@- .%!.'+'.4- ,((=- I+A))39./+/.4- %- .':- és 
természetvédelem, örökségvédelem követelményeit (védett természeti értékek 
sérelmének elkerülése, .':;%,((3+&./+4- &A(">3(8(3.- ),%(%)<.'+4- 2/"#- /+- ),3$639(<.#-
9A2/96.3(31<./+3)J-2%(%7,9.-%-.3!8(3.>3:(3+&.#-5%.'+-*1.,7'(,+-5%+&9*+<.'+'.=

b) 0&- C.2*9%(23&3./+- %- (353.#+/$3)53&- 7/!.39- 23$63- >,$63(37;3- /+- 5%9$+C(6*&&%- %-
természeti vagy épített örökség hely+&<93)-('.2'96'.=-Q*9.*+-%-7?37(/)2/"3(37-%(%..-
álló épületek, építmények rekonstrukciója (pl. állomásépületek).
A kapcsolódó környezet- és természetvédelmi ,9>!%+.!L).C!%-),/1<./+3-M1(=-&%:2/"#>%(4-
ökológiai átjárók stb=J- .<1L+%,- )A&8(- 3(+#"(3$3+39- %:'9(*ttak azok (különösen a 
&%:2/"#>%(%)-.3),9.3./;39J4-%73(63)-937-)*!('.*&&')-%-.A!./93.,-.':4-)L(.L!'(,+-A!A)+/$-
helyszínek, történeti települések, városközpontok látványát.

c) A gyorsforgalmi úthálózat ütemezett, szakaszos kiépítését a tárgyban mindenkor 
é!2/963+- W*!7'96!39"3(3.93)- 73$>3(3(#39- )3((- >3(./.3(3&9,4- %&*9;%9- 7,9"39-
lehetséges megoldás és ütemezés során gondoskodni kell a párhuzamos lassú-
kiszolgáló- vagy havária-L.%)!@(4- ,((=- )A&>*!$%(7C- :'!7?23)- ;%(3+3.739.3+-
közlekedésének biztosításáról.
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d) A tervezett új nyomvonalak, ill. nyomvonalszakaszok, csomópontok és más 
közlekedési létesítmények területigényének pontosítását a települések 
településrendezési terveinek készítése során kell elvégezni.

e)  A tervezett gyorsforgalmi utakon  csomópontok léte+<./+3- %- )A23.)3&#- 53(63)39-
ajánlott:

M85 gyorsforgalmi úton
– Z[=-+&=->#C.*9-ME*1!*9-/+&%),-!/+&/9J4
– ZXF\=-:=-73((/)C.*9-MQ3!.#!')*+9'(J4
– Z[=-+&=->#C.*9-ME*1!*9-"/(,-!/+&/9J4
– Z]^=-+&=->#C.*9-MW@15'&'9'(J4
– Z[=-+&=->#C.*9-MY3!3+&.3$9/(J4
– C:->#C.*9-MY3!3+&.3$nél),
– Z]F\=-:=-73((/)C.*9-MQ3!.#+&39.7,)(@+9'(J4
– C:->#C.*9-MQ3!.#39"!/"9/(J4
– 8611. j. mellékúton (Kapuvárnál),
– 8603. j. mellékúton (Jobaházánál),
– Z]=-+&=->#C.*9-M_+*!9'9'(J4
– M86 gyorsforgalmi úton (Csorna déli részén),
– M86 gyorsforgalmi úton (Csorna keleti részén),
– 8509. j. mellékúton (Kónynál),
– 8417. j. mellékúton (Enesénél),
– 84128. j. mellékúton (Rábapatonánál).

M86 gyorsforgalmi úton
– 8611. j. mellékúton (Vásárosfalunál),
– 8605. j. mellékúton (Zsebeházánál),
– Z]=-+&=->#C.*9-ME&,(+'!)'969'(J4
– M85 gyorsforgalmi úton (Csorna déli részén),
– M85 gyorsforgalmi úton (Csorna keleti részén),
– Z]=-+&=->#C.*9-M`#+'!)'969'(J4
– Z]=-+&=->#C.*9-MO'9*++*7*!:%-a%9+'$(,$3.9/(J4
– Z]=-+&=->#C.*9-MO'9*++*7*!:%-"/(,-!/+&/9J4
– Z]=-+&=->#C.*9-MO'9*++*7*!:%-)3(3.,-!/+&/9J4
– 8505. j. mellékúton (Mosonszolnoknál),
– M1 gyorsforgalmi úton (Levélnél).

f) 0-.*2';;,- !/+&(3.3+-7?+&%),- .3!23&/+-+*!'9- .3!7/+&3.2/"3(7,-konfliktusok megoldása 
+&8)+/$3+-%-)A23.)3&# közúti szakaszoknál:
Gyorsforgalmi úton
– M86 gyorsforgalmi út Mosonszolnok térségi szakasza.
Q#C.*9
– C:->#C.-K373+)/!9/(=
Mellékúton
– Malomsok – Sobor – Árpás – Bodonhely – Rábacsécsény,
– Bágyogszovát – Rábacsécsény – Rábapatona,
– Rábacsécsény – Mérges,
– Ikrény – Rábapatona – Mérges,
– Ásványráró – Lipót – Dunaremete,
– Darnózseli – Dunaremete,
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– Kisbodak – Dunaremete,
– Dunasziget – Püski,
– Halászi – Q3)3.33!"#4
– Dunakiliti – (Szlovákia).

gJ-0-)/+#;;,-.3!8(3.>3(5%+&9'('+,-)*9>(,).L+*)-3()3!8(/+3-/!"3)/;39-:%2%+*(.-%-73$6/.-,+-
'.+&3(#- 9%$6+3;3++/$?- 2%+C.2*9%(- B- b- ^R^G- GGG- (/1./)?- .%9L(7'96- .3!23,93)-
elkészítése, különösen Hegyeshalom és Rajka térségében, valamint az M1 
$6*!+>*!$%(7,-C.-739./94-%&*9-;3(8(-,+-),373(.39-D6#!-.3!8(3./9=

8.  93!$3.,)%,-7?+&%),-,9>!%+.!L).C!%-hálózatok és egyedi építmények

a) 0&- 393!$,%)A&7?-hálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a 
településrendezési tervben szükséges szabályozni. Új vezetékek létesítésekor a 
7?+&%),-gazdasági mellett a környezeti állapot javításának (esztétikai megjelenés stb.) 
szempontjait is mérlegelni kell.

b) A városokban és a kisebb települések központjaiban beépítésre szánt területen az új 
közép- /+- %- ),+>3+&8(.+/$?- 2,((%7*+4- .*2';;'- %- 23&3./)3+- 3(3).!*9,)L+- 5<!)A&(/+,-
5'(@&%.*)%.4- 2%(%7,9.- %- >3(C:<.'+!%- )3!8(#- 73$(/2#- 23&3./)3)3.- >A("%(%..,- 23&3./++3(4-
kábelben javasolt megépíteni. 

c) A közcélú vezeték nélküli, elektronikus hírközlést szolgáló bázisállomásokat 
8&373(.3.#- +&*($'(.%.@)- )A&A..- 3(+#"(3$3+- %- )A&A+- '((*7'+*)- %()%(7%&'+%=- 0-
telepítéseket tájképi és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni.

d) A hálózat fejlesztésekor olyan nyomvonal, vagy telepítési helyszín kiválasztására kell 
.A!3)3"9,4- %73(6- 937- /!,9.- *!+&'$*+- :3(39.#+/$?- 2/"3..- .3!7/+&3.,- .3!8(3.3.4- K%.L!%-
2000 területet, valamint az országos, illetve térségi ökológiai hálózat övezetét. 
Amennyiben egyes létesítmények esetében elkerülhetetlen a természetvédelmi 
+&371*9.;@(- ),373(.39- )3&3(39"#- .3!8(3.3)- /!,9./+34- *..- %&- /!,9.3..- .3!8(3.-
minimalizálására kell törekedni, még akkor is, ha ez csak többlet anyagi ráfordítással 
valósítható meg. 

9. Árvízvédelmi rendszerek és építmények

a) 0- W*!7'96- FGGXNFGGG- Mc=^Z=J- +&=- 5%.'!*&%.'9%)- 73$>3(3(#39- az állam kizárólagos 
.L(%:"*9';%9-(/2#-3(+#!39"?-'!2<&2/"3(7,-7?23)3.-%&-'.(%$*+%9-^GG-/23+-2,++&%./!/+,-
,"3:?-:/$739.3+-'!2<&-3((39,-2/"3(37!3-)3((-),/1<.39,=-0-),2/.3(3)-)A&A..-+&3!313(-D6#!-
különleg3+-2/"3(73.-/!"37(#-2/"2*9%(%4-73(63.-%&-^GGG-/23+-2,++&%./!/+,-,"3:?-'!2<&-
elleni védelemre kell kiépíteni.

b) 0-5%.'!*&%.-96*7'9-3(2/$&39"#->3(%"%.*)-.3(:3+-)A!?-73$2%(@+<.'+%-5*++&%;;-,"#.'2*.-
igényel, melyen belül a konkrét ütemezés az árvízvédelmi tapasztalatok, a 
.%(%:73I5%9,)%,- /+- 7'+- 7?+&3!3+- .%1%+&.%(%.*)- +*!'9- +&3!&3..- ,+73!3.3)- +&3!,9.-
alakítható ki, a veszélyeztetett lakosság lélekszámának és a várható károsodás költség-
haszon elemzésének figyelembevételével.

c) Árvízvédelem, folyószabályozás tekintetében prioritása van
– %&- '!2<&2/"3(7,- >#2/"2*9%(%)- ;,&.*9+'$%- /+- '((/)*96+'$%- 73$#!&/+/93)4-

(353.#+/$- +&3!,9.- 9A23(/+/93)- M937- )3((#- ;,&.*9+'$C- .A(./++&%)%+&*)4- #+73"3!-
)3!3+&.3&#"/+3)J4

– a hordalék és a jég levezetésének, illetve a meder egyensúlya megtartásának.
"J-0&- '!2/"3(7,- .A(./+- 5L(('7./!,- /+-739.3..- *("%('9- %&- 3(#<!.- 2/"#.'2*(+'$*)%.- ;3- )3((-

tartani, ott csak a jogszabályban meghatározott tevékenység folytatható a vizek 



12

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, és a 
vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeire vonatkozó 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.

f) A lakott területek árvízi biztonságának megteremtése céljából szükségessé válhat a 
2<&2,++&%.%!.'+*)- )8(A9;A&#- 7@"+&3!3,93)- %()%(7%&'+%- M7?23(/+,- '$2'(.*&.%.'+*)4-
záportározók, árvízcsúcs-I+A))39.#-.'!*&@)4-+.;=-(/.3+<./+3J-

g) 0&-'!2<&23+&/(6-I+A))39./+3-%-),+2<&>*(6'+*)*9-,+->*9.*+4-%-.*!!39+-:3((3$?-'!5L(('7*)-
73$3(#&/+3- /!"3)/;39- %- 2<&>*(6'+*)- !39"3&/+34- :@- )%!;%- 53(63&/+34- %- "*7;2,"/),-
.'!*&'+,-(353.#+/$3)-;#2<./+34-&'1*!.'!*&@) létesítése szükséges. Ezek megvalósítása a 
természet2/"3(7,- /!"3)3)- +&37- 3(#..- .%!.'+'2%(- %- 2/"3..- /+- 2/"3(37!3- .3!23&3..-
területeken kívül javasolt.

h) 0- 739.3+<.3..- '!./!,- A;(A&3.3)- .3!8(3./94- %- 7/(6>3)2/+?4- d2<&:'!.%- .3!8(3.39e- %-
településrendezési tervekben új beépítésre szánt területek csak korlátozó feltételekkel, 
2%$6-3$6'(.%('9-937-:3(A(53.#)-),=--

10. Belvízvédelmi rendszerek

a) Q#7?23)-2*9%.)*&'+';%9->*(6.%.9,-)3((-%-;3(2<&!39"+&3!3)-!3)*9+.!L)I,@:'.-MI+%.*!9%4-
ill. szivattyútelep).

b) A vízkár-elhárítási (belvízvédelmi) tevékenység szervezett és koordinált végzéséhez 
73$- )3((- .3!37.39,- %&- '((%7,4- %- .'!+L(%.,- /+- %&- A9)*!7'96&%.,- 7?23)- +&%;'(6*&*..-
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) 0&-A)*(@$,%,-I/(C-2<&>*!$%(*7-/+-%&-A9.A&#2<&-+&/.*+&.'+%-.3!8(3./9-%-;3(2<&,->#7?23)
),5%+&9'('+'.->*)*&9,-)<2'9%.*+-M)3..#+-5%+&9*+<.'+J=

e) 0- 7?.'!$6%)- './1<./+/!34- (/.3+<./+/!3- 3(+#+*!;%9- %&- 3$6/;- >3:(3+&./+3)- %()%(7'2%(-
I/(+&3!?-+*!.-)3!<.39,=

f) 0- .*!)*(%.,- /+- %- )A&;39+#- '.373(#- ;3(2<&,- +&,2%..6C.3(313)- './1<./+/!3- 2*9%.)*&@-
programot meg kell valósítani, /+-%-!39"3()3&/+!3-'((@->*!!'+*).@(->8$$#39-8.373&9,-%-
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 
;3(.3!8(3.-7?+&%),-2/"3(7/93)-,9"*)*(.+'$%-/+-)A&/1.'2C-73$*("'+%=

i) 0- 2<&1%!.- 739.,- .3(318(/+3)- ;3(.3!8(3./9- A++&3$6?:.A..- I+%1%"/)2,&3.- )A&23.(39- a
2<&>*(6'+;%-23&3.9,-I+%)-3(#&3.3+-.,+&.<.'+-M*(%:>*$@4-5*7*)>*$@4-+.;=J-L.'9-%&-,((3./)3+-
vízügyi hatóság engedélyével lehet.

11. P/!+/$,-:3(39.#+/$?-A9.A&#!39"+&3!3)

a) 0- 73$63- ,9.39&<2- 73&#$%&"%+'$,- ./!+/$3,93)- +.!L).L!'(,+- >3:(3+&./+/.- %&-
öntözésfejlesztéssel együtt javasolt kezelni.
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b) 0&-A9.A&A..-.3!8(3.3)-9A23(/+/53&-+&8)+/$3+-%-;,!.*))*9I39.!'I,@-3(#+3$<./+3=
c) A vízkészlet-gazdálkodásban fokozott szerepet indokolt kapnia a vízvisszatartásnak.
d) 0- 2<&>3(5%+&9'('+- ,"#;3(,- /+- .3!8(3.,- A++&5%9$:%- ;,&.*+<.'+%- /!"3)/;39- 73$>3(3(#-

szinten javasolt fenntartani, illetve fejleszteni a vízkészlet-gazdálkodási 
9%$67?.'!$6%)%.4-.'!*&'+,-(353.#+/$3)3.4-/+-A9.A&#I+%.*!9')%.=

II. fejezet

Az övezetekre vonatkozó ajánlások 

12. W,2'(@-.3!7#53(6,-%"*..+'$C-+&'9tóterület övezete

a) W,2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$C- +&'9.@.3!8(3.- A23&3./;39- %- +&'9.@- 7?23(/+,- '$-
megváltoztatását kerülni kell.

b) 0(%123.#- )<2'9%(*74- 5*$6- %- ),2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$C- +&'9.@.3!8(3.3)3.- %-
.3(318(/+!39"3&/+,- .3!23)- '(.%('9*+- 73&#$%&"%+'$,- .erület területfelhasználási 
egységbe sorolják.

c) 0&- A23&3.;39- +&8)+/$3+- 3(#+3$<.39,- %&- %$!'!-./!+&3!)3&3.3.- 3(#96A+39- >*!7'(@-
7*&%,)*+- 2/"#- 3!"#+'2*)4- >%+*!*)- .3(31<./+/.4- 3$6;39- ;,&.*+<.%9,- )3((- %- 73$(/2#-
73&+$6/)4-3!"#+'2*)-2/"3(7/.=

d) Javasolt a talaj"3$!%"'I,@.-73$%)%"'(6*&@-7?23(/+,-.3I59*(@$,')-3(#96;3n részesítése, 
2%(%7,9.- 9A2/962/"#- +&3!3)- /+-7?.!'$6')- /++&3!?4- %- >3(./.(398(- +&8)+/$3+-7/!./)3.-
meg nem haladó alkalmazása.

13. W,2'(@-.3!7#53(6,-%"*..+'$C-3!"#.3!8(3.-A23&3.3

a) 0(%123.#- )<2'9%(*74 5*$6- %- ),2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$C- 3!"#.3!8(3.3.- %-
.3(318(/++&3!)3&3.,-.3!2;39-3!"#.3!8(3.-.3!8(3.>3(5%+&9'('+,-3$6+/$;3--+*!*(@":*9=

;J- W,2'(@- .3!7#53(6,- %"*..+'$C- 3!"#.3!8(3.- 7?23(/+,- '$'9%)- – 5%- %&- ./96(3$3+39- 3!"#-
7?23(/+,-'$;%9-2%9-– megváltoztatását mindenképp kerülni kell.

IJ-W,2'(@-.3!7#53(6,-%"*..+'$C-3!"#.3!8(3.39-;,&.*+<.%9,-)3((-%-$%&"%+'$,-, a védelmi és a 
turisztikai célok összhangját. 

14. f!+&'$*+-/+-./!+/$,-:3(39.#+/$?-.':)/12/"3(7,-.3!8(3.-A23&3.3

a) Az övezetben törekedni kell a hagyomány*+-.':5%+&9'(%.-/+-.':+&3!)3&3.-73$#!&/+/!3=-
B?23(/+,- '$- 73$változtatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak 
73$>3(3(#-.':5%+&9'(%.-),%(%)<.'+%4-,((=-%-.':)%!%).3!-3!#+<./+34-2%(%7,9.-)A&7?-/+-)A&C.-
építése érdekében engedélyezend#=

b) Törekedni kell a táji, történeti összefüggések, valamint a kastélykertek, parkok eredeti 
.3!8(3./93)- >3(.'!'+'!%4- (353.#+/$- +&3!,9.,- !3)*9+.!L)I,@:'!%4- 3&&3(- )%1I+*(%.;%9- %&-
3!3"3.,-'.('.'+*)4-),('.@1*9.*)-!39"+&3!/93)-73$#!&/+/!3.

c) A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a külterületeken 
M3(+#+*!;%9- %&- 3!"#- /+- 73&#$%&"%+'$,- /+- 2<&$%&"'()*"'+,- .3!8(3.3)39J- /1<./+,-
(353.#+/$3)- +&,$*!C- +&%;'(6*&'+%4- )8(A9A+39- %- .3(318(/+-közeli kertes területeken, 
valamint – %- +&#(#7?23(/+- >399.%!.'+'.- +3gítve – a borvidékekhez tartozó 
+&#(#.3!8(3.3)39=
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d) A borvidéki települések I-cc=-+&#(#)%.%+&.3!,-;3+*!*('+C-)8(.3!8(3.,-!/+&3,9-3(+#+*!;%9-%-
+&#(#-4- /+- ;*!$%&"'()*"'++%(4- ;*!.L!,&7L++%(- A++&3>8$$#- >3:(3+&./+3)- .'7*$%.andók, 
"3-(353.#(3$-;3/1<./+!3-+&'9.-.3!ület kijelölése nélkül.

e) A településrendezési tervekben a&-A23&3.39-;3(8(- :%2%+*(.- (35%.'!*(9,- %-)3!.3+-73&#-
$%&"%+'$,- .3!8(3.3)3.=- 0- )3!.3+- 73&#$%&"%+'$,- .3!8(3.3)39- M2*(.- &'!.)3!.3)J- .':;%-
illeszke"#4- 5%$6*7'96*+- /1<./+&3.,- 73$*("'+*))%(- $687A(I+- /+- +&#(#.3!73+&./+.4- -
feldolgozást szolgáló épületek helyezend#)-3(=-g:-.3(3)%(%)<.'+)*!-^XGG-72-nél kisebb 
teleknagyság nem javasolt.

f) 0&-A23&3.;3-3+#-$631.3!8(3.3)-M(3$3(#)4-!/.3)J-(353.#(3$-93-(3$6393)-;3/1<.53.#)=
g)  !"#.3!8(3.39-I+%)-%&-3!"#$%&"'()*"'+.4-2%"gazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást 

szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti és örökségvédelmi értékek sérelme 
nélkül.

h) g:- ;3/1<./+!3- +&'9.- .3!8(3.- ),:3(A(/+3- I+%)- %- 73$(/2#- ;3(.erületekhez kapcsolódva 
javasolt.

i) A természeti és tájképi ér./)3)-73$#!&/+3- /!"3)/;39 a települések (beépítésre szánt 
területek) összenövésének megakadályozására a szomszédos települések közötti 
külterületi, beépítetlen szaba"-.3!8(3.3)-73$#!&/+3-+&8)+/$3+.

j) 0-.':;%9-73$:3(39#, a település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi magas 
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben az épületek 
magassági korlátozását (építménymagasság) a kialakult település)/193)-73$>3(3(#39-
javasolt meghatározni. 

k) 0- :3((37&#39- >%(L+,- )A!963&3.;39- .A!ekedni kell a hagyományos táj- és 
.3(318(/++&3!)3&3.-73$#!&/+/!3- M2%$6- (353.#+/$-+&3!,9.-C:!%-),%(%)<.'+'!%J4- %&-/!./)3+-
táji elemek, egyedi tájértékek fokozottabb védelmére, ,((3.23- %- 7/$- >3((3(53.#4- %-
.3(318(/+-:3((3$&3.3++/$3)/9.-73$(/2#-/1<./+&3.,-3(373)-73$#!&/+/!34-C:!%/(3+&./+/!3=
A városi környezetben ezek39- .C(739#39- >#- I/(9%)- .3),9.39"#- %- &A(">3(8(3.3)-
arányának növelése is.

l) A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (általában a széles panorámát 
megnyitó hegyvidéki/magaslati kilátópontok, kastélyparkok, történeti kertek és 
%!;*!/.L7*)J- ,"3$39>*!$%(7,- 2*9&3!#.- ,+- :3(39.393)=- PA!3)3"9,- )3((- %- .':;%9- !3:(#-
,"3$39>*!$%(7,- (353.#+/$3)- .3!7/+&3.)<7/(#- 7@"*9- .A!./9#4- %- .':,- %"*..+'$*)-
>3997%!%"'+'.- +3$<.#- 5%+&9*+<.'+'!%4- (353.#+/$- +&3!,9. az értékek komplex 
kibontakoztatására.  

m) A településrendezési tervekben figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek 
számbavételére, és ezek védelme érdekében a helyi építési szabályzatokban 
3(#<!'+*)%.-+&8)+/$3+-73$5%.'!*&9,=-

n) Biztosítani kell a meglév#4- .':)/13.- &%2%!@- 5%.'+C- /1<.7/963)4- (/.3+<.7/963)-
73$>3(3(#-.%)%!'+'.-(pl. kertépítészeti eszközökkel), az övezetben „óriás plakátok” és 
7'+- 9%$67/!3.?- !3)('75*!"*&@- 7?.'!$6%)- >3('((<.'+%- M1(=- %- )A&L.%)- 739./9J-
tájképvédelmi szempontból nem javasolt. A kA&7?23&3./)3)3.- /+- :'!L(/)*+-
)A&7?/1<.7/963)3.4-,9>!%+.!L).C!'5*&-)%1I+*(@"@-2*9%(23&3./+3)3.-M)';3(J-(353.#+/$-
szerint a föld alatt kell vezetni.  

o) 0-),/1<.39"#-)A&(3)3"/+,-2*9%(%)%.-(353.#+/$-+&3!,9.-%-$3*7*!>*(@$,%,-%"*..+'$*)5*&-
igazodó nyomvonalon kell vezetni oly módon, hogy vegye figyelembe a természeti, 
vagy épített örökség helyszínek látványát, és biztosítsa az azokhoz való jobb 
5*&&'>/!53.#+/$3..

p) A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 50-50 m 
széles sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt 
szabá(6*&9,4- %- 73$(/2#- .3!7/+&3.3+- 73"3!2*9%(%)%.4- 5*(.'$%)%.- /+- %- 2,&3)3.- )<+/!#-
természetes 9A2/96&3.3.-13",$-73$-)3((-#!,&9,=
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15. W,373(.39-/!&/)396->3(+&<9-%(%..,-2<&7,9#+/$-védelmi terület övezete

a) Q3(+&<9,- ,2@2<&.'!*&@)- 3+3./;39- %- 2/"3(37,- I/(C- 3(#<!'+*)%.- I/(+&3!?- ),.3!:3+&.39,- %&-
3$/+&-2<&$6?:.#-.3!8(3.!3=-

b) Az övezetbe tartozó települések szabályozási tervének készítése, illetve felülvizsgálata 
során – 7/$-%-2/"#&@9%-),:3(A(/+3-3(#..-– 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 
;3)A23.)3&#- +&39963&/+- 73$%)%"'(6*&'+'!%=- B/!+/)3(9,- +&8)+/$3+- %&- /(#2<&;3-
bevezetett tisztított szennyvizek által okozott szervesanyag-terhelést.

d) Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- /+- 7?.!'$6%-felhasználású, 
környezetkím/(#4-3S.39&<2-73&#$%&"%+'$,-.32/)396+/$->*(6.%.5%.@4-%73(6-73$>3(3(-%&-
élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté!#(-+&@(@-FGGZ=-/2,-hiVc=-.A!2/9693)4-a vizek 
73&#$%&"%+'$,-3!3"3.?-9,.!'.+&39963&/++3(-+&37;39,-2/"3(7/!#(-szóló 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendele.-3(#<!'+%,9%)4-,((3.23 %-2,&3)-73&#$%&"%+'$,-3!3"3.?-9,.!'.+&39963&/++3(-
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályait, a helyes 
73&#$%&"%+'$,- $6%)*!(%. )A.3(3&#- 3(#<!'+%,., valamint az adatszolgáltatás szabályait 
meghatározó 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletnek.

e) Az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell fordítani a 
+&39962<&)3&3(/+- 7,3(#;;,- 73$*("'+'!%4- 2%(%7,9.- %&- '((%..%!.@- .3(313)- !3-
konstrukciójára. 

f) Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist 
ve+&/(63&.3.#-7,9"39-.32/)396+/$3.=

g) Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna-
5'(@&%.- ),/1<./+/.4- )*!+&3!?- +&39962<&.,+&.<.@)- (/.3+<./+/.4- 2%(%7,9.- %- ./!+/$,-
kommunális hulladéklerakókhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését.

h) 0&- A23&3.;39- (/2#- 5%+&9'(%.*9- )<28(,- 7/(6>C!'+C- )L.%)%.- ,9"*)*(.- 73$+&89.3.9,4- %-
többi kút vízjogi engedélyét pedig rendezni. A feladatok elvégzéséhez az 
önkormányzatoknak állami forrásból kellene fedezetet biztosítani.

i) 0-.3(318(/+3)-;3(.3!8(3./9-(/2#-5%+&9'(%.*9-)<28(,4-+&,))%+&.@-%)9%)/9.-5%+&9'(.-'+*..-
kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel párhuzamosan el kell 
tömedékelni.

j) 0&- A9)*!7'96&%.*)- )3&3(/+/;39- (/2#- +&%;%"),>*(6'+C- )A&)L.%)- >3(C:<.'+'.4-
karbantartását szükséges elvégezni.

k) 0- >3(+&<9- %(%..,- 2<&)/+&(3.3)-73996,+/$,- /+-7,9#+/$,- 2/"3(73- /!"3)/;39- %- 5%+&9'(.-
2,&3)-)3&3(/+34-.,+&.<.'+.-)A23.#-5%+&9*+<.'+'9%)-3(#+3$<./+3-+&8)+/$3+=-

l) 0-2<&!39"3&/+4-7?23(/+,- '$- 2'(.*&'+4- ;'96'+&%.,- .32/)396+/$4- 2%(amint a bányászati 
tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani 
+&8)+/$3+- %- >3(+&<9- %(%..,- 2<&- L.'91@.(@"'+'9%)-73996,+/$,- /+-7,9#+/$,- >399.%!.'+'.4-
védelmét.

16. Q3(+&<9,-2,&3)-2<&7,9#+/$-2/"3(7,-2<&$6?:.#-.3!8(3./93) övezete

a) 0&-A23&3.-.3!8(3./9-C:-;3/1<./+!3-+&'9.-.3!8(3.-),:3(A(/+3-I+%)-%-)3(3.)3&#-+&39962,&3)-
73$>3(3(#-)3&3(/+3-– .3!8(3.!#(-3(23&3./+34-2%$6-.3!8(3.39-;3(8(,-73$>3(3(#-.,+&.<.'+%-–
esetén javasolható.

b) 0- +&39963&#"/+!3- /!&/)396- ;3>*$%"@)9'(- %&- '((@2,&ek, valamint vízfolyások 
.3!53(53.#+/gét egyedileg kell meghatározni.



16

c) 0&-A23&3.;39-I+%)-)A!963&3.)<7/(#-$%&"%+'$,- .32/)396+/$4-)*!('.*&*..-23$6+&3!- és 
7?.!'$6%->3(5%+&9'('+C-73&#- /+-3!"#$%&"'()*"'+-%:'9(*..=

d) A természetes vízfolyások mentén biztosítani )<2'9%.*+- %- 2/"#.3!8(3.3)-
.3!7/+&3.)A&3(,-),%(%)<.'+'9%)4-%-2<&>*(6'+*)-!32,.%(,&'I,@:'9%)-(353.#+/$/.=

e) Q*9.*+- +&37-3(#..- .%!.%9,- %-)A!963&3.-2/"3(7/93)-'(.%('9*+- +&%;'(6%,!@(- +&@(@-^jjX=-
évi LIII. törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize számára 
(3$%(';;-d'(.%('9*+e-2/"3..+/$3.-)3((-;,&.*+<.%9,4-<$6-D6#!-Moson-Sopron megye nem 
kiemelt folyói, patakjai, és tavai esetében is.

17. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

a) A település szerkezeti tervében az övezet területén csak olyan területfelhasználási 
)%.3$@!,%-:3(A(53.#-),4-%73(6-.'2(%.;%9-%-;'96'+&%.,-.32/)396+/$3.-937-(353.3.(39<.,-3(=

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

18. Egy8..-.3!23&53.#-./!+/$3)-övezete

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

b) 0&- A23&3.;3- .%!.*&@- .3(318(/+3)!3- )/+&<.39"#- 3$6+&3!?+<.3..- .3(318(/++&3!)3&3.,-
tervek;39- 3(+#+*!;%9- %- )A23.)3&# ./!+/$,- :3(39.#+/$?- .%!.%(7,- 3(373)3.- :%2%+*(.-
összehangolni:
– %-)A&(3)3"/+,-5'(@&%.- 3(373,.- M*!+&'$*+-)A&C.5'(@&%.*.- /!,9.#-C:- 96*72*9%(%)4-C:-
.3(318(/+)A&,- A++&3)A.#- L.%)4- >*9.*+- 53(6,4- )8(.3!8(3.3)3.- >3(.'!@- )A&L.%)4-
üzem%96%$.A(.#-'((*7'+*)4-)3!/)1'!L.%)4-3+3.(3$-.L!,+&.,)%,-+&371*9.;@(-(/963$3+-
gyalogos útvonalak),

– %- .A;;- .3(318(/+- 3(('.'+'.- +&*($'(@- )A&7?5'(@&%.,- 3(373)- 53(6/.4- 96*72*9%('.-
(ivóvíz, gáz, elektromos hálózat, hírközlés, szennyvíztisztító telep, csapadékvíz-
elvezetés és esetleg tározás, hulladéklerakó-hasznosító telep - amennyiben ezt a 
településcsoporton belül szükséges kijelölni),

– d&A("73&#+e$%&"%+'$,- .3!8(3.3)4- ,1%!,- 1%!)*)- M)8(A9A+- >,$63(3773(- %- &%2%!@-
hatású ipari létesítményekre), vagy innovációs, logisztikai területek helyét az 
/!,9.3..-./!+/$;39-!39"3()3&/+!3-'((@-7L9)%3!#53(6&3.-,$/963,.4-2%(%7,9.-%-),%(%)L(.-
5%$6*7'96*+- .3(318(/++&3!)3&3.3)3.4- %- .':- .3!53(53.#+/$/.- ,+- >,$63(37;3- 232#-
nagyságrendben,

– ;3(.3!8(3.3)- :3(39.#+3;;- ;#2<./+/23(- :'!@- (%)@.3!8(3.,4- 2%(%7,9.- 8"8(#.3!8(3.,-
fejlesztési területek helyét,

– egyes, különleges területi kategóriába tartozó létesítmények helyét (pl. nagy 
;32'+'!(@)A&1*9.4- )@!5'&4- $6@$6+&'((@4- $6@$68"8(#4- $6@$6>8!"#4- 9%$6*;;-
),.3!:3"/+?- +1*!..3!8(3.4- ;'96'+&%.,- .3!8(3.3)4- :3(39.#+3;;- .3!8(3.3.- ,$/96;3232#-
megújítható energiaforrás építményeinek – 1(=-+&/(3!#7?1%!)-– helyszínei),

– :3(39.#+3;;- 73&#$%&"%+'$,- >3("*($*&@- /+- .'!*(@- (/.3+<.7/963)4- 2%(%7,9.- 9%$6-
állattartó telepek helyét,

– a térségi ökológiai hálózat elemeit, közigazgatási határokon átnyúló védett, vagy 
védelemre javasolt területeket, és egyéb természetvédelmi kijelölés alá tartozó 
területet (például a  Natura 2000 hálózat területeit),

– %->3(+#;;-+&,9.?-.3!23);39-3!"#+<./+!3-.3!23&3..-.3!8(3.3)-),:3(A(/+/.=
c) Az együt.- .3!23&53.#- ./!+/$3)- A23&3./9- .C(739#39- ,+- +&*!$%(7%&9,- )3((- *(6%9-

településcsoportok együttes tervezését, melyek egyéb szempontok alapján 
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településközi koordinációt igényelnek (világörökség és világörökség-várományos 
területek, Natura 2000 területek, Mag%+-P3!7/+&3.,-k!./)?-P3!8(3.3)4- ;*!2,"/)3)- /+-
borvidéki körzetek, stb.).

19. W,373(.->*9.*++'$C-73$(/2#-5*92/"3(7,-.3!8(3.-A23&3.3-

a) Q3(5%$6*..- )%.*9%,- *;:3).L7*)- )A!963&3.)<7/(#- !35%;,(,.'I,@:'.- %:'9(*..- 7,9/(- 3(#;;-
elvégezni.

b) A honvédségi területek körn63&3./;39-%-2*9%.)*&@-'$%&%.,-3(#<!'+*)9%)-73$>3(3(#39-%-
.3(318(/+3)-+&%;'(6*&'+,- .3!2/;39-2/"#A23&3.3.4- 3&39-;3(8(- .3!8(3.5%+&9'(%.,-)*!('.*&'-
sokat szükséges meghatározni egyrészt a honvédelmi érdekekre tekintettel, másrészt a 
)A!963&#-937-)%.*9%,-.3!8(3teken folytatott tevékenységek és területhasználatok bizton-
sága érdekében.

20. Magterület övezete

a) 0&- A23&3.;39- %&- *!+&'$*+- :3(39.#+/$?- 2/"3..- .3!7/+&3.,- .3!8(3.3)39- %()%(7%&9,- )3((- %-
védett természeti terület kezelési tervében, valamint a Natura 2000 területeken a Natura 
2000 terület fenntartási tervében rögzített szabályokat.

b) 0&- A23&3.;39- C:- /18(3.- /+- /1<.7/96- (/.3+<./+34- %- 73$(/2#- /18(3.3)- /+- /1<.7/963)-
átalakítása csak a természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti 
5%$6*7'96*)9%)- 73$>3(3(#394- 3(+#+*!;%9- *).%.'+,4- )L.%.'+,4- A)*.L!,+&.,)%,- /+-
természetvédelmi céllal történjen.

c) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja.

d) Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti
.3!31+&,9..#(-+&'7<.*..-(3$>3(:3;;-^G-méteres magassággal létesítend#=

e) 0&- A23&3.;39- 9%$6- >3(8(3.?- !3)('7- I/(C- 5,!"3.#- /1<.7/96- M@!,'+1(%)'.J- /+- I+%!9*)-
:3((3$?-/1<.7/96-elhelyezése nem ajánlott.

f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan
)A!963&3.+&39963&#- (/.3+<.7/96- – így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-.'!*(@-/+-)3&3(#4-5<$.!'$6%-tároló – létesítésének tilalma javasolt.

g) 0&- 3!"#.3!8(3.eken kerítés csak olyan módon létesítend#- – ha azt egyéb jogszabály,
2%$6- ;,&.*9+'$,- 3(#<!'+- 7'+)/9.- 937- !39"3(,- – 5*$6- %&- 3!"#.3!8(3.- ('.*$%.5%.@+'$%-
>3997%!%":*94- ,((3.23- )A&:@(/.,- !39"3(.3./+?- 3!"#.3!8(3.- 3+3./;39- %&.- >L9)I,@:';%9- 93-
zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, öklógiai kapcsolatok fenntartására 
figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen.

h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatható meg, gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint 
gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park egyetértésével javasolt.

i) Az övezetben gazdálkodás környezet- /+- .3!7/+&3.)<7/(#- 7@"+&3!3)- %()%(7%&'+'2%(-
történhet.

j) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 
.3!3(/+34-%-.3!7/+&3.-)A&3(,-'((%1*.*.-23+&/(63&.3.#-"L&&%+&.'+%-937-73$39$3"53.#=-g:-
2<&.'!*&@)-(/.3+<./+3-I+%)-%&-3"%>,)L+->%L9%-'.>*$@-2,&+$'(%.%-L.'9-)3&"37/963&53.#=

k) 0&-3!"#.3rület nagysága összességében ne csökkenjen.
l) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
m) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság 

;32*9'+%-:%2%+*(.=- $6/;-.3I59,)%,-+1*!.*)-?&/+3-937-:%2%+*(.=



18

21. Ökológiai folyosó övezete

a) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

b) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben 
(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési 
cél megvalósítása érdekében, illetve %&- 3(#;;,3)53&- )%1I+*(@"@- A)*.L!,+&.,)%,- I/(;@(J-
javasolt.

c) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti
.3!31+&,9..#(-+&'7<.ott legfeljebb 10 méteres magassággal létesítend#=

d) 0&- A23&3.;39- 9%$6- >3(8(3.?- !3)('7- I/(C- 5,!"3.#- /1<.7/96- M@!,'+1(%)'.J- /+- I+%!9*)-
:3((3$?-/1<.7/96-3(53(63&/+3-937-:%2%+*(.=

e) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan
környezetsz39963&#- (/.3+<.7/96- – így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-.'!*(@-/+-)3&3(#4-5<$.!'$6%-tároló – létesítésének tilalma javasolt.

f) 0&-3!"#.3!8(3.3)39-)3!ítés csak olyan módon létesítend#-– ha azt egyéb jogszabály vagy 
;,&.*9+'$,- 3(#<!'+- 7'+)/nt nem rendeli – 5*$6- %&- 3!"#.3!8(3.- ('.*$%.5%.@+'$%-
>3997%!%":*94- ,((3.23- )A&:@(/.,- !39"3(.3./+?- 3!"#.3!8(3.- 3+3./;39- %&.- >L9)I,@:';%9- 93-
zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, öklógiai kapcsolatok fenntartására 
figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen.

g) 0- )'!*+*"*..- /+- (3!*7(*..- 2/"3..- .3!7/+&3.,- .3!8(3.3)- /(#53(63,93)- 7,3(#;;,-
rehabilitációja javasolt.

h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 
változtatandó meg.

i) Az övezetben gazdálkodás környezet- /+- .3!7/+&3.)<7/(#- 7@"+&3!3)- %()%(7%&'+'2%(-
történhet.

j)  !"#.3(31<./+.-#+5*9*+->%>%:*))%(-I/(+&3!?-2/$3&9,=
k) Az ökológiai folyosók esetleges hézagainak pótlására kell törekedni (pl. 

2,++&%$6313+<./+4->%+*!*)4-I+3!:3-/+-3!"#+'2*) telepítése).
l) Gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve 

csak a nemzeti park egyetértésével javasolt.
m) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 

terelése, a természetközel,- '((%1*.*.- 23+&/(63&.3.#- "L&&%+&.'+%- 937-73$39$3"53.#=-g:-
víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezend#=

n) 0&-3!"#.3!8(3.-9%$6+ága összességében ne csökkenjen.
o) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
p) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság 

bevonása javasolt. Egyéb technikai sportok nem javasoltak.

22. Pufferterület övezete

a) Az övezetben új beépítésre szánt terület kijelölése kizárólag a szomszédos magterület 
vagy ökológiai folyosó természeti értékeinek, biológiai sokféleségének, valamint táji 
értékeinek figyelembevételével, azok sérelme nélkül javasolt.

b) Az övezetben gazdálkodás környezet- /+- .3!7/+&3.)<7/(#- 7@dszerek alkalmazásával 
történjen. B?23(/+,- '$- /+- $%&"'()*"'+,- 7@"- 73$2'(.*&.%.'+%- I+%)- %- .3!7#53(6,-
viszonyokhoz igazodó természetközeli gazdálkodás érdekében – )8(.3!:3+- 3!"#4- !/.- /+-
gyepgazdálkodás – javasolható.
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c) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan
)A!963&3.+&39963&#- (/.3+<.7/96- – így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-.'!*(@-/+-)3&3(#4-5<$.!'$6%-tároló – létesítésének tilalma javasolt. 

d) Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt.
e) 0&- 3!"#.3!8(3.3)39- )3!ítés csak olyan módon létesítend#- – ha azt egyéb jogszabály 

2%$6- ;,&.*9+'$,- 3(#<!'+- 7'+)/9.- 937- !39"3(,- – 5*$6- %&- 3!"#.3!8(3.- ('.*$%.5%.@+'$%-
>3997%!%":*94- ,((3.23- )A&:@(/.,- !39"3(.3./+?- 3!"#.3!8(3.- 3+3./;39- %&.- >L9)I,@:';%9- 93-
zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, öklógiai kapcsolatok fenntartására 
figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen.

f) Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt.
g) 0&-A23&3.;39-%&-*!+&'$*+-:3(39.#+/$?-2/"3..- .3!7/+&3.,- .3!8(3.3)39-/+-%-K%.L!%-FGGG-

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

h) 0&-3!"#.3rület nagysága összességében ne csökkenjen.
i) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.

23.  !"#.3(31<./sre alkalmas terület övezete

a) 0&-3!"#.3(31<./+!3-%()%(7%+-.3!7#53(63)-'((%1*.'.-C$6-javasolt fenntartani, hogy az a 
)/+#;;,-3!"#.3(31<./+-(353.#+/$/.-93-&'!:%-),=

b) 0&- 3!"#.3(31<./+!3- %()%(7%+- .3!8(3.3)- ),2'(%+&.'+'9'(- %- .3!7#53(6,- %"*..+'$*)%.4- %-
talajok te!7#)/13++/$/.4- %-73&#$%&"%+'$,-7?23(/+!3-2%(@- %()%(7%++'$*.4- 2%(%7,9.- %-
)A!963&3.2/"3(7,- /+- .3!7/+&3.2/"3(7,- ,$/963)3.- /+- ),&'!@- ./963&#)3.- :%2%+*(.-
figyelembe venni.

c) W3"23&#-73&#$%&"%+'$,-%"*..+'$*))%(-!39"3()3&#-./!+/$3);39-3(+#+*!;%9-73&#2/"#-
3!"#+'2*)-/+-),+3;;-3!"#>*(.*)-.3(31<./+3-,9"*)*(.=

24. P/!+/$,-)*71(3S-.':!35%;,(,.'I,@.-,$/96(#-.3!8(3.-A23&3.3

a) 0- :3(39.#+- 7/!./);39- '.%(%)<.*..- !*9I+*(.- .3!8(3.3)4- .':+3;3)4- /+- 7?+&%),- 2/"3(37-
9/()8(,- 5L((%"/)(3!%)@)- !35%;,(,.'('+%- +*!'9- %- )A!963&#- .3!8(3.3) adottságaihoz és 
.3!8(3.5%+&9'(%.'5*&- ,((3+&)3"#-C:!%5%+&9*+<.'+.- :%2%+*(.-73$2%(@+<.%9,4-5%9$+C(6*+%9-
)3&3(23-%-2/"3!"#)4-2/"3(7,-I/(C-&A(">3(8(3.3)-(/.3+<./+/.=

b) 0&- C:!%5%+&9*+<.'+- I/(:'.- /+- +&%;'(6%,.- %- :*$+&%;'(6,- 3(#<!'+*)- +&3!,9.- 3()/+&<.39"#-
tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben ajánlott meghatározni.

c) 0- ),+3;;- .3!8(3.?4- "3- +?!?9- 3(#>*!"L(@- /1<.#%96%$-ipari bányaterületek 
!35%;,(,.'I,@:'9'(- %&*)9%)- :%2%+*(.- 3(+#;;+/$3.- ;,&.*+<.%9,4- 73(63)- +&39963&#"/+!3-
érzékeny felszíneken találhatók, így helyreállításuk a felszín alatti vizek megóvása 
/!"3)/;39-),373(.-:3(39.#+/$?=

25. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete

a) A világörökség és világörökség-várományos területek értékeit komplexen javasolt 
kezelni, bemutatásukat és az örökségturizmusban képviselt potenciális célpont 
szerepüket nem csak önmagukban, hanem más értékekkel együtt indokolt
hangsúlyozni.  

b) A világörökség és 2,('$A!A)+/$- 2'!*7'96*+- .3!8(3.!3- 3()/+&8(#- )3&3(/+,- .3!2- '(.%(-
lefektetett elhatározásokat az egyes települések településrendezési tervei foglalják 
szabályzatba. 
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c) A településrendezési eszközökben külön ajánlott kitérni a világörökségi és 
világörökség-várományos helyszínek és környezetük kilátás- és rálátásvédelmi 
3(#<!'+%,!%4-%-.3!8(3.5%+&9'(%.*)%.-1edig úgy szükséges szabályozni, hogy a táji értékek 
sértetlenek maradjanak. 

d) A világörökség és világörökség-várományos területekkel szomszédos, beépítésre szánt 
területeket a helyi építési szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok 
alapján javasolt meghatározni.

e) 0- .3!8(3.- :A2#:/.- 73$5%.'!*&@- 53(6,- .3!23);39- %- )L(.L!'(,+- A!A)+/$,- /!./)3)-
védelmének prioritása javasolt.

f) Biztosítani indokolt a világörökség és világörökség-várományos területen található 
!/$/+&3.,-37(/)3)->3(.'!'+.4-73$#!&/+/.4-/!./)eiknek bemutatását.

g) A világörökség és világörökség-várom'96*+-.3!8(3.39-7,9/(-3(#;;-:%2%+*(.-73$oldani 
a tájsebek rekultivációját.

26. Történeti települési terület övezete

a) g:-;3/1<./+!3- +&'9.- .3!8(3.-I+%)-*(6-7@"*9-/+-9%$6+'$!39";39- :3(A(39"#-),4-5*$6-%&
ne változtassa meg a település kialakult történeti karakterét. Törekedni kell a település 
eredeti térstruktúrájának rek*9+.!L)I,@:'!%4- 73$#!&/+/!34 a helyi építési 
+&%;'(6&%.*);%9- %&- /1<./+&3.,- 5%$6*7'96*)4- %&- %"*..- .3(318(/+!3- :3((37&#- /1<./+&3.,-
jelleg, építészeti elemek újra alkalmazására, visszaadva, illetve hangsúlyozva ezzel a 
települések egyediségét.

b) 0&-A23&3.-.3(318(/+3,9-(353.#+/$-+&3!,9.-7,9,7L7!%-indokolt I+A))39.39,-%-&A("73&#+-
beruházásokat.

c) 0&- C:- /+- >3(C:<.'+!%- )3!8(#- 9%$6-, közép- és kisfes&8(.+/$?- 23&3./)3)3.- – ha azt 
kulturális örökségvédelmi igények indokolják – földkábelben javasolt elhelyezni.

d) Az övezetben infrastrukturális hálózatokat és létesítményeket a kulturális örökségi 
/!./)3)-+/!3(73-9/()8(4-%&*)-3$6+/$/.-73$#!,&234-('.2'96L)-/!2/963+8(/+/.-3(#+3$<.23-
ajánlott elhelyezni, törekedve %-73$(/2#-&%2%!@-./963&#)-73$+&89.3./+/!3=

e) A&- A23&3.;39- .%('(5%.@- !/$/+&3.,- 37(/)3)- >3(.'!'+.4- 73$#!&/+/.4- /!./)3,)93)-
bemutatását is indokolt biztosítani.

f) Miután a jelenlegi városi, települési parkok többségükben történeti kertek is egyben, 
törekedni kell azok rekonstrukciójára (kertépítészeti kompozíció, kerti 
kisarchitektúrák, növényállomány), védelmük biztosításával együtt.

g) Az övezeten kívüli településeken is indokolt ;,&.*+<.%9,-%-73$(/2#-)L(.L!'(is értékek –
7?37(/)3)4- és kapcsolódó táji, látványi összefüggéseik, hagyományos 
településszerkezet – védelmét, az értékek kibontakoztatását. A településrendezési 
eszközökben szükséges kijelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a 
2/"39"#- .3!8(3.3$6+/$3)3.4- 2%(%7,9.- 3&3)- )A!963&3./.4- 2/"#A23&3./.- >*$(%(:%-
magában.

27. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

a) A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület 
%"*..+'$%,5*&-,$%&*"@-.3!8(3.5%+&9'(%.;%9-!3:(#-(353.#ségeket.

b) 0-7/(6- >3)2/+?4-;3(2<&- '(.%(- $6%)!%9-23+&/(63&.3.3..- .3!8(3.3)3.- >*)*&%.*+%9- :%2%+*(.-
),2*99,- %- +&'9.@>A(",- 7?23(/+;#(- /+- 7'+- I/(*)!%- 5%+&9*+<.%9,- M1(=- 3!"#+<./+J=- 0-
7?23(/+,- '$- 2'(.'+.- )*71(3S- )%.3$@!,%)/9.- ,9"*)*(.- )3&3(9,4- %5*(- >,$63(37;3- )3ll
2399,- %- "*7;*!&%.,4- .%(%:.%9,4- 2<&$%&"'()*"'+,4- ,((3.23- 73&#$%&"%+'$,4-
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat egyaránt.
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c) 0- ;3(2<&&3(- 23+&/(63&.3.3..- /+- 7/(6- >3)2/+?4- !*++&- .3!7#)/13++/$?- .3!8(3.3)-
2<&!39"+&3!/.- /+- 5%+&9'(%.'.- I/(+&3!?- %&- %"ottságokhoz igazodva állandó vagy 
,"#+&%)*+- 2<&>3(8(3.)/9.4- 2<&2,++&%.%!.'+,- .3!8(3.)/9.4- 5%(%+.@)/9.4- 93"23+-
/(#53(6)/9.4- $6314- 9'"4- 3!"#-7?23(/+,- '$;%9- 5%+&9*+<.%9,4- ,((3.23- %&- C:+&3!?- '!./!,-
tájgazdálkodás célterületeként tervezni.

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

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

.3!8(3.3)3.-/+-2,&3+-/(#53(63)3.-MA)*(@$,%,-2<&3(('.'+-73$*("'+%-I/(:';@(J=
g) A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és környezetvédelmi 

/!"3)3))3(-M2,&3+-.3!8(3.3)4-,((=-/(#53(63) 9A23(/+3J=- (#-)3((-+3$<.39,4-5*$6-%-$%&"')-
csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási célrendszerekhez.

h) 0- .3!7/+&3.2/"3(7,- /!./)3)3.- :3(39.#- 2,&3+- /(#53(63)3.- /+- 93"23+- !/.3)3.- /!,9.#-
I+%.*!9')- 8&373(.3./+/.- %&- %(%123.#- >L9)I,@- ;,&.*+<.'+'9%)- >,$63lembevételével, a 
természetvédelmi szempontokat figyelembe véve szabályozni javasolt.

28. Nagyvízi meder övezete

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. 
T^=J- W*!7=- !39"3(3.93)- 73$>3(3(#39- %- 5L(('7./!,- .3!8(3.3)39- I+%)- %- 73"3!- /+- %-
hullámtér használatával, a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüg$# építmény 
53(63&53.#-3(=-

b) A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – 3(+#"(3$3++/$3.-;,&.*+<.2%
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.

d) 0- +&3+&/(63+- 2<&:'!'+C- "*7;2,"/),- 2<&>*(6'+*)- 739./9- >3)2#- .3(318(/+3)39- %-
5,!.3(39- (3&C"L(@4- 5323+- 3+#&/+3)4- !A2,"- ,"#- %(%..- (32*9L(@- '!5L(('7*), helyi 
vízkárokat okoz(hat)nak. A megyében ezt a tér+/$,-+&,9.?-:3(39+/$3.-%-települések ár-
/+- ;3(2<&- 23+&/(63&.3.3..+/$,- %(%1*9- .A!./9#- ;3+*!*('+'!@( szóló 18/2003 (XII. 9.) 
KvVM–BM együttes rendelet szerint kell kezelni.

29. Földtani veszélyforrás területének övezete

a) Az érintett települések esetében a földtani veszélyforrás övezetét a településrendezési 
eszközökben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes 
;'96%)%1,.'96+'$'9%)-3(#&3tes adatszolgáltatása alapján kell pontosítani.

b) Az övezet területén szükséges $*9"*+)*"9,-%-73$(/2#->'+-9A2/963)-2/"3(7/!#(-/+-
fenntartá+'!@(4-.*2';;'-.%(%:2/"#->'+<.'+*)-(/.3+<./+/!#(=

c) 0-1*.39I,'(,+%9-23+&/(63&.3.3..- .3!8(3.3)39-%->A(".%9,-23+&/(6.-),2'(.@-./963&#)-/+-%-
tervezett beavatkozás kapcsolatát javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges 
a településrendezési ter23);39- %- .3!8(3.>3(5%+&9'('+.- )*!('.*&@- 3(#<!'+*)%.-
73$5%.'!*&9,4- ,((3.23- %- (/.3+<.7/963)- %(%1*&'+'.- %- I+C+&'+.- ),2'(.@- ./963&#)-
figyelembevételével megtervezni.
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d) 0- .3(318(/+!39"3&/+,- .3!23);39- .3!23&9,- )3((- %- >3(+&<9,- 2,&3)- M;3(2,&3)J- +&%)+&3!?-
elvezetésére szolgáló létesítményeket is.

e) Az alábányászott területeken és azok környezetében a települések szabályozási 
tervében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságának
adatszolgáltatása alapján hangsúlyt kell helyezni a területhasználat szabályozására. 
 993)- +*!'9- 937I+%)- %&- %(';'96'+&*..+'$- 7/!./)/!34- 5%937- %- >3(+&<9- %(%..- (/2#-
7?.'!gyak számára és helyzetére is figyelmet kell fordítani.

30. Vízeróziónak kitett terület övezete

%J- - 0&- 3!@&,@9%)- 3!#+39- ),.3..- (3:.#)A9- M^FH-9'(- 9%$6*;;- (3:.#+&A$- 3+3./9J- (/2#-
+&'9.@.3!8(3.3)39- $6313+<./++3(4- 3!"#+<./++3(- +&8)+/$3+- 2/"3)3&9,- %&- 3!@&,@- 3((39=-
0&*)*9- %- +&'9.@)*94- %5*(- 9,9I+- (353.#+/$- %- 7?23(/+,- '$- 73$2'(.*&.%.'+'!%- %-
73$>3(3(#- 23./++&3!)3&3.- M1,((%9$@+*)4- )%('+&*+- $%;*9')- 7%$%+- %ránya) és 
.%(%:7?23(/+-%()%(7%&'+'2%(-I+A))39.39"#-%&-3!@&,@23+&/(6=

;J------0&-A23&3.;39-%&-3!"#-/+-$631-7?23(/+,-'$;%-.%!.*&@-.3!8(3.3)39-%-7?23(/+,-'$-2'(.'+.-
javasolt elkerülni.

IJ-- - -0-(3:.#+-.3!8(3.3)39->*)*&*..%9-+&8)+/$3+-%-2<&!39"3&/+4-%7,.-I/(+&3!?-%-2<&>*(6'+*)-
.3(:3+- 2<&$6?:.#- .3!8(3./!3- ),.3!:3"#39- 3$6+/$3+- !39"+&3!- +&3!,9.- 73$*("%9,=- 0-
(3>*(6'+2,+&*96*)-%(%)<.'+%-+*!'9->*9.*+-I/(),.?&/+4-5*$6-%-I+%1%"/)-7,9/(-9%$6*;;-
hányada szivárogjon a talajba, illetve a beszivárogni nem képes víz elvezetése a 
;3>*$%"@),$-%-(353.#-(3$),+3;;-3!@&,@+-)'!./.3((3(-– 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 
5%.@+'$-3(#&3.3+-5*&&':'!L('+'9%)-73$>3(3(#39-2/$3&53.#=

31. Széleróziónak kitett terület övezete

a) Az övezethez tartozó települések külterület-szabályozási tervében figyelemmel kell 
(399,-%-73&#2/"#-3!"#+'2*)-.3(31<./+/!3, valamint a 73$(/2#-3!"#)-2/"3(7/!3=-

b) 0(%123.#-)<2'9%(*74-5*$6-%&-A23&3.;39-%-73$(/2#-3!"#)3.-%-.3(318(/++&3!)3&3.,-.3!2-
3!"#.3!8(3.-.3!8(3.->3(5%+&9'('+,-3$6+/$;3-+*!*(:%=-

c) 0&-A23&3.;39-%&-3!"#-/+-$631-7?23(/+,-'$;%-.%!.*&@-.3!8(3.3)39-%-7?23(/+,-'$-2'(.'+.-
javasolt elkerülni.

d) 0- 2/"#- 3!"#+'2*)- .3(31<./+/.- %- +&/(,!'96!%- 73!#(3$3+394- %- .';(')- ),%(%)<.'+'2%(-
A++&35%9$*(.%94- %- >%>%:*)- 73$2'(%+&.'+%- .3),9.3./;39- 13",$- %- .3!7#53(6,-
%"*..+'$*)%.->,$63(37;3-232#-3(3$6%!'96*))%(-I/(+&3!?-2/$3&9,=-

e) 0:'9(*..-%-$639$3-.3!7#53(6, %"*..+'$C-+&'9.@.3!8(3.3)-$6313+<./+3-2%$6-3!"#+<./+3=-
0&*)*9- %- +&'9.@)*94- %5*(- 9,9I+- (353.#+/$- %- 7?23(/+,- '$- 73$2'(.*&.%.'+'!%4- %-
73$>3(3(#-%$!*.3I59,)%4-23./++&3!)3&3.-/+-.%(%:7?23(/+-%()%(7%&'+'2%(-I+A))39.39"#-
az erózióveszély.
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HHaattáárroozzaatt 33.. sszz.. mmeelllléékklleettee

 !"#$%&!""!'()'*%+!,#-$!(.)$/'0(1)+2)3(45)&)").

I. fejezet

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

D6#!-Moson-Sopron megye területén a térségi hulladéklerakó helyek kijelölése teljes területi 
lefedettséggel megtörtént, így további lerakó helyek kijelölése nem indokolt. Az övezeti 
.3!2(%1*.- 3&/!.- I/(+&3!?- %- !39"3(3.;#(- 3(5%$69,4- /+-53(63..3- %-5%.'!*&%..%(- 3(>*$%"'+!%-)3!8(#-
ajánlások között szerepeltetni. 
Az övezet azon területeket jelöli meg, amelyek térségi hulladéklerakó hely (a vegyes 
A++&3./.3(?4- 937- 23+&/(63+- 5L((%"/)- (3!%)'+'!%- +&*($'(@- 5L((%"/)(3!%)@- /+- %- ),+&*($'(@-
építményeinek összessége) telepítésére a természeti, a táji, a kulturális adottságok és értékek 
73$#!&/+34- ,((3.23- %- .3!7/+&3.,- 3!#>*!!'+*) védelme szempontjából a leginkább alkalmasak 
(3/1. sz. melléklet).

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére vonatkozó 
szabály (az f!+&'$*+-P3!8(3.!39"3&/+,-P3!2!#(-+&@(@-FGGT=-/2,-hhVc=-.A!2/96-22.§ szerint)

(1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében 
térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az 
*!+&'$*+4-,((3.23-.3!8(3.,-5L((%"/)$%&"'()*"'+,-.3!23)-%(%1:'9-:3(A(53.#-),=-

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
b) ),2'(@-.3!7#53(6,-%"*..+'$C-+&'9.@-4-+&#(#- és gyümölcsös területen,
c) 3!"#.3!8(3.394
d) világörökség és világörökség-várományos területen,
e) k,373(.39-/!&/)396->3(+&<9-%(%..,-2<&7,9#+/$-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
.3!8(3.39-;3(8(4-),2/23-%-:3(39.#+-7/!./)?-&%2%!@-5%.'+C-,1%!.3!8(3.3.-/+-%
5L((%"/))3&3(#4-5L((%"/)(3!%)@-)8(A9(3$3+ területet,

l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös felhasználású katonai és
1*($'!,-!318(#./!-^X-)7-es körzetében,
./!+/$,-5L((%"/)(3!%)@-53(6-937-:3(A(53.#-),=

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) 0- 73$(/2#- .3(318(/+,- )*77L9'(,+- 5L((%"/)(3!%)@)- >3(+&'7*('+'2%(- 3$6,"3:?(3$- %&-
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érintett t3!8(3.3)- !3)L(.,2'I,@:'.- ,+- +&8)+/$3+- 3(2/$3&9,4- %&*)%.- %- )/+&8(#- 2%$6-
>3(8(2,&+$'(%.!%-)3!8(#-.3(318(/+!39"3&/+,-.3!23);39->3(.89.3.9,=

cJ- 0- .3(318(/+,- >*(6/)*96- 5L((%"/)- '!.%(*7739.3+- 3(53(63&/+/.- ;,&.*+<.@- 3(#)3&3(#- /+-
fogadó létesítmények kialakítása javasolt.

II. fejezet

6&7')$018()'9)'2)&7-79)&("%5#::3(53&-gálatra ajánlott terület övezete

A +&/(3!#7?-3(53(63&/+/53&-további vizsgálatra ajánlott terület övezete azon területeket jelöli, 
%73(63)- %- +&/(3!#7?23)- .3(31<./+/!3- %- .3!7/+&3.,4- %- .':,4- %- )L(.L!'(,s adottságok és értékek 
73$#!&/+34- ,((3.23- %- .3!7/+&3.,- 3!#>*!!'+*)- 2/"3(73- +&371ontjából a leginkább alkalmasak
(3/2. sz. melléklet).
A +&/(3!#7?- 3(53(63&/+/53&- .*2';;,- 2,&+$'(%.!%- %:'9(*..- .3!8(3.ek összehangolt, azonos 
szakmai szempontok szerinti kijelöléséhez országos, megyei és települési érdekek egyaránt
>?&#"93), és azt a Magyarországon – %&*9-;3(8(-),373(.- :3(39.#+/$$3(-D6#!-Moson-Sopron 
megyében – is .3!:3"#-+&/(3!#7?23)4-+&/(3!#7?1%!)*)-.3(31<./+/93)-+&%;'(6*&%tlansága teszi
indokolttá. 
A telepítésre nem ajánlott területek a KvVM Természetvédelmi Hivatala, az Országos Lakás-
/+-k1<./+8$6,-a,2%.%(- %- .'!$6;%9- )*!';;%9- ),%"*..- .':/)*&.%.@,- /+- %:'9('+%,4- 2%(%7,9.-D6#!-
Moson-Sopron megye területrendezési terve módosításának a véleményezési eljárás során
megfogalmazott szakmai állásfoglalások figyelembe vételével kerültek megállapításra. 
Az övezet l35%.'!*('+'9%)-3(+#"(3$3+-I/(:%4-5*$6-*!,39.'(:%-%-+&/(3!#7?23)-.3!8(3.,-),:3(A(/+/.4-
3()3!8(39"#-%&*)*9-%-.3!8(3.3)394-%73(63)39-2/"3(7,-+&371*9.*)-7,%..-%& nem kívánatos. A 
konkrét telepítési helyet – (353.#(3$- >39.,- A23&3.39-;3(8(-– továbbra is a településszerkezeti 
tervben kell kijelölni.

E&/(3!#7?-3(53(63&/+/53&-.*2';;,-2,&+$'(%.!%-%:'9(*..-.3!8(3.-A23&3./!3-2*9%.)*&@-%:'9('+

%J-E&/(3!#7?-3(53(63&/+/53& figyelembe kell venni, hogy
aa) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
ab) ),2'(@-.3!7#53(6,-%"*..+'$C-3!"#.3!8(3.394
ac) országos és ./!+/$,-:3(39.#+/$?-.':)/12/"3(7,-.3!8(3.394
ad) ),373(.->*9.*++'$C-73$(/2#-5*92/"3(7,-.3!8(3.394
aeJ-7?+&%),-,9>!%+.!L).L!'(,+-5'(@&%.*).@(-/+-3$63",-/1<.7/963).#(-"#(/+.'2*(+'$*9-
belül,
af) települési térségben – a beépítésre szánt, megújítható energiaforrások 
építményeinek célját szolgál különleges terület kivételével – és annak 5 h m-es 
körzetében (ahol h a +&/(3!#7?-.3(:3+-7%$%++'$%J4
ag) madárvonulással és táplálkozással kiemelten érintett területen
+&/(3!#7?-3(53(63&/+3-937-:%2%+*(.=

b) E&/(3!#7?- .3(31<./+/!3- %()%(7%+- 53(6- ),:3(A(/+/.- % világörökség és világörökség-
várományos területen, vízeróziónak kitett területen, és a tájbaillesztést gátló kis 
területen belül is indokolt elkerülni.

c) A terület kiválasztásánál gondot kell fordítani a felvonulási utak tervezésére, 
A++&5%9$;%9-%-7'!-73$(/2#-/+-.3!23&3..-C.)%1I+*(%.*))%(=






