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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 
 
1.1 ELŐZMÉNYEK 
 
Szany nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2002-ben a 100/2002 (XI. 
26.) sz. határozatával fogadta el a nagyközség településszerkezeti tervét, amely már az 
1997. évi LXXVIII. Törvény megfelelően határozza meg a település fejlesztésének 
kereteit. A településszerkezeti terv készítésével párhuzamosan a település 
szabályozási terve is elkészült, amely a 7/2002. (XI.27.) számú önkormányzati 
rendelettel került elfogadásra.  
A rendezési terv a nagyközségi Önkormányzat 95/2001. (IX.11.) sz. határozatával 
elfogadott településfejlesztési koncepció elképzelésein alapult. 
A fent említett településrendezési terv szabályozási tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának komplett felülvizsgálata és a településszerkezeti terv módosítása 
történt a 2006-2007 év folyamán, amely tervet cégünk a Tér-Háló Kft. készített. 
Ezek a jelenleg hatályos tervek az alábbi helyi jogszabályokkal lettek jóváhagyva: 

• 1/2007. (I.30.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 
• 1/2007. (I.31.) számú rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi 

építési szabályzat  
 
2013-ban a település önkormányzata kérte, hogy a településrendezési terv jóváhagyása 
óta eltelt időben funkcióját vesztett 0165 hrsz.ú vízelvezető árok területének 
ténylegesen már nem létező szakasza a szabályozási terven is megszüntetésre 
kerüljön. Ennek érdekében a képviselő-testület indítványozta a településrendezési terv 
módosítását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) d. pontja szerint. Ezt a 
településrendezési terv módosítást a 40/2013. (VII. 15.) sz. határozattal jóváhagyta a 
képviselő testület. 
Ezek után a település indítványozta gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása 
érdekében a településrendezési terv módosítását egyszerűsített eljárás keretében. A 
településen és a környéken legnagyobb foglalkoztató, az INTERFA Kft. kívánja 
fejleszteni telephelyét, új munkahelyek létrehozása céljából. Ennek érdekében a 
jelenlegi telephelyhez közvetlenül kapcsolódó 0166/5 és 0166/6 hrsz.-ú területek egy 
részét vennék igénybe. 
 
A településrendezési terv készítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t 
bízta meg.  
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) 
• Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
• Szany településszerkezeti és szabályozási terve 

 
 

 
Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
véleményezési eljárás során megtették észrevételeiket melyeket figyelembe 
vettünk. 
Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 41. § (4) szerint, az egyszerűsített eljárás keretén belüli, a 43. § bekezdés 
előírásainak megfelelően elkészített jóváhagyott anyaga.   
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
1.2.1. A rendezési tervmódosítás által érintett területek 
 
Jelen tervdokumentáció Szany következő részeire vonatkozik: 
0166/5 és 0166/6 hrsz.ú ingatlanok. 
 
1.2.2. A településrendezési terv módosításának célja 
 
A 0166/5 és 0166/6 hrsz.-ú jelenleg mezőgazdasági területbe sorolt ingatlanok egy 
részének gazdasági kereskedelmi szolgáltató területbe sorolása 
 
Szany községben a fenti hrsz.-ú területekkel határos ingatlanon működik az INTERFA 
Kft. telephelye. A terület jelenlegi jogállás szerint mezőgazdasági terület, rét művelési 
ágú.  
Az INTERFA bővíteni kívánja a szanyi telephelyen folytatott gazdasági tevékenységét, 
ennek érdekében a 0166/5 és 0166/6 hrsz.-ú területek egy részét a jelenlegi telephely 
területéhez kívánja csatolni, és telephelyének besorolásához hasonlóan a változással 
érintett telekrészek gazdasági célú területfelhasználási kategóriába sorolását kérte.  
 
Feladat: a településszerkezeti terv, a szabályozási terv módosítása.  
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1.3 MELLÉKLETEK 
 
1.3.1 Beérkezett vélemények másolata 
1.3.2 Végleges főépítészi vélemény másolata 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Szany nagyközség képviselőtestülete a 95/2001. (IX.11.) sz.  számú képviselő-testületi 
határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos 
Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióval összhangban került meghatározásra.  
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai 
szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési 
célkitűzésekhez. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések 
módosítására nem volt szükség. 
 
 
 
3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 
 
3.1. JÓVÁHAGYOTT  MUNKARÉSZEK 

    
3.1.1. Településszerkezeti tervmódosítás M=1:10 000 felbontású 

  
3.1.2. Határozat 
 

Szany nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2013. (X.29.) Ök. sz. Határozata 

 
az 1/2007. (I.30.) számú határozatta jóváhagyott  
SzanyTelepülésszerkezeti Terv módosításáról. 

 
 
Szany nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja 
szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.) pontjára, 
továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos 
Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. § (1) 
bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-13-02-09 számú TT-1/M terv szerint. 

 
 
 

 
 



TÉR-HÁLÓ KF
Szany telep
 

 
 

3.2. LE
 

3.2.1. A 
ter

 
A jelenleg
művelési 
Az INTE
területfelh
vázrajzna
területfelh
A terület j
A biológia
0166/5 hr
    
A gazda
megközel
 
 
3.2.2. A R

MA
 
Országos
 
A települ
települése
érdekében
területren
települési 
 

 
A OTrT-be

FT 
pülésszerke

ÍRÁS 

módosít
rületfelhas

g hatályos
ágú. 

ERFA Kft 
használás g
ak megfelel
használás s
elenleg kü

ai aktivitás
rsz.-ú terüle

asági terü
ítés módjá

RENDEZÉ
AGASSAB

s területre

lési célok
eken törté
n figyelem
dezési ter
elképzelé

en szerepl

ezeti és szab

tással é
sználási vo

s település

telephely
gazdasági
lően a terü
szempontj
lterület, be
érték szint
et egy rész

ület közle
át nem befo

ÉSI TERV K
BRENDŰ T

endezési te

k elérését 
énő fejles

mbe kell ve
rvben meg
sek nagyo

Kivona

ő meghatá

bályozási te

www

érintett t
onatkozás

sszerkezet

y-fejlesztés
 keresked

ület szerve
ából a mód

elterületbe 
tentartása 
ze védőerd

ekedésháló
olyásolja, k

KÉSZÍTÉS
TERÜLETF

erv (OTrT

az orszá
sztésekkel 
enni a me
gfogalmaz

obb összefü

at az ország

ározó elem

 
ervmódosítá

7 
.ter-halo.hu

tervezési 
sai 

ti tervben 

si elképze
delmi-szolg
esen illeszk
dosítás ko
vonása ne
érdekébe

dőként kerü

ózati kap
közlekedés

SE SORÁN
FEJLESZT

T) 

ágos, reg
összeha

egyei terül
zott fejlesz
üggésrend

gos területre

meknek kel

    
s 

u 

terület

a terület 

eléseinek 
gáltató terü
kedik a me
nfliktust ne
em terveze
n a 0166/4
ül kijelölés

pcsolatai 
sfejlesztés

N FIGYELE
TÉSI DOKU

ionális, k
angoltan k
letrendezé
ztéseket, a
dszerbe int

endezési ter

l tekinteni 

     9024 Győ

települé

mezőgazd

megfelelő
ület. A  terv
eglévő gazd
em okoz.  
ett. 
4 hrsz.-ú t
re.  

kialakultak
i igény nem

EMBE VET
UMENTUM

istérségi, 
kell megv
si tervben

amelyek a
egrálhatós

vből 

Szany von

r, Babits M. u

ésszerkeze

dasági terü

ően a te
vezett meg
dasági terü

terület, val

k, a bőv
m merült fe

TT 
MOK 

és a szo
valósítani. 
n és az or
az egyes 
ságát segít

natkozásáb

u. 17/A 

eti és 

ület, rét 

ervezett 
gosztási 
ülethez, 

amint a 

vítés a 
el. 

omszéd 
Ennek 

rszágos 
konkrét 

tik elő. 

 

ban:  



TÉR-HÁLÓ KFT           9024 Győr, Babits M. u. 17/A 
Szany településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 
 

 8 
 www.ter-halo.hu 

 
• település környezetét érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (a M86-ös 

gyorsforgalmi út tervezett szakaszát) 
• az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Szany és térségére vonatkozó 

domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat 
 

A fent említett elemeket a rendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük, 
azok a tervezési területet nem érintik.  
 
Megyei  területrendezési  terv 

 
 Kivonat a Megyei Területrendezési Tervből 

 
A megyei rendezési terv vonatkozásában megállapítható hogy a tervezési terület 
mezőgazdasági térség területén található.  
 
A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek 
közül a tervezési terület az alábbival érintett: 

• ökológiai folyosó övezete 
 

 
A tervezési terület a jelenlegi gazdasági területtel együtt az ökológiai folyosó 
pufferterületébe tartozik, a tervezett telephelyfejlesztést ennek figyelembe vételével kell 
megvalósítani. 
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Ökológiai folyosó övezete 

 
A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni 
Szany vonatkozásában:  

 a település területére érkező nagyközépnyomású földgázvezetéket 
 a településen áthaladó helyi jelentőségű kerékpárutat 
 a megyei területrendezési terv alátámasztó munkarészeiben szereplő Szany is 

vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani és egyéb adottságokat 
 
A területhasználat vizsgálata és változása 
 
Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott 
övezeti követelmények Szany területre vonatkozó értékekeit az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 
 
Jelenlegi Területfelhasználás a megyei területrendezési terv és az OTrT 
területfelhasználási kategóriái alapján 
 
 

A Megyei 
Rendezési 
Tervben 
(100%) 

Tervezett 
összes 

Tervezett 
területfelhasználás a 

Megyei Rendezési Terv 
területfelhasználási 

követelmények 
arányában 

Követelmény 

Erdőgazdálkodási 
térség 401,79 Ha 402,69 ha 100,2 % 85% 

Mezőgazdasági 
térség 2625,13 ha 2623,33 ha 99,9 % 85% 

Vízgazdálkodási 
térség 40,18 ha 1,62 ha 100% 90% 

Hagyományosan 
vidéki települési 
térség 

349,23 ha 350,13 ha 100,3 % 0,3%-al nő 
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3.2.3. A TERVEZÉSI TERÜLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról 
szóló 2006. évi L. tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település 
biológiai aktivitás értéke nem csökkenhet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a 
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását 
mutató érték.) 
 
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, 
ezért biológiai aktivitás érték számítás szükséges.  
 
A Tervezési terület jelenlegi biológiai aktivitás értékének differenciált számítása: 
Módosítással érintett terület 

Területhasználat 

Te
rü

le
t 

(h
a)

 

Ér
té

km
ut

at
ó 

B
io

ló
gi

ai
 

ak
tiv

itá
s 

ér
té

k 

Rét, legelő terület 1,32 ha 6 7,92 
Szántó terület 0,48 ha 3,2 1,536 
A TERVEZÉSI TERÜLET TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 9,456 
 
A Tervezési terület tervezett biológiai aktivitás értékének differenciált számítása: 
Módosítással érintett terület 

Területhasználat 

Te
rü

le
t (

ha
) 

Ér
té

km
ut

at
ó 

B
io

ló
gi

ai
 

ak
tiv

itá
s 

ér
té

k 

Épület által lefoglalt terület 0,54 ha (60%) 0 0 
Háromszintű, gyep és 40 
db cserje/150 m2 és 1 db 
nagy lombkoronájú fa/150 
m2 növényzet 

0,18 ha (20%) 7 1,26 

Burkolat nélküli vagy 
lélegző burkolatú vagy 
útfelületű utak 

0,18 ha 1 0,18 

Erdő 0,9 ha 9 8,1 
A TERVEZÉSI TERÜLET TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 9,54 
 
Összesítés 
A módosítási területek meglévő biológiai aktvitás értéke 9,456
A módosítási területek tervezett biológiai aktvitás értéke 9,54
Biológiai aktivitás érték növekedés 0,084
 
A számítások alapján a Tervezési terület biológiai aktivitásértéke a módosítás után 0,88 
%-al nő.  
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4 A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
 
4.1. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK   
 
 
4.1.1. TH-13-02-09 sz. dokumentáció  

SZ-1/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású 
 

4.1.2. Rendelet 
 

 
Szany nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 

11/2013. (X.30.) Ök. sz. Rendelete 
 
 

az 1/2007. (I.31.) számú rendelettel jóváhagyott Szany Helyi Építési 
szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról. 

 
 

 
Szany nagyközség Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 
13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 
módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) 
és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 
 

A HÉSZ 1.§ (3) bekezdés szerinti SZ-1 jelű Szabályozási terv az SZ-1/M jelű tervlap 
szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete. 
 
. 
 

Hatálybalépés 
2.§ 

 
/1/Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg Szany község képviselőtestületének 1/2007. (I.31.) számú rendelete a 
település helyi építési szabályzatáról módosul.  
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban 
lévő eljárásokban kell alkalmazni. 
(3) Az SZ-1/M Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-1 jelű 
Szabályozási terv hatályát veszti. 
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     .....................................                         .......................................... 
   jegyző             polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Szany, 2013  ...................................................... 
 

..................................... 
    jegyző 
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4.2. LEÍRÁS 
 
 

4.2.1. A szabályozás alapelvei 
 
A tervezési terület szabályozási paraméterei a csatlakozó INTERFA gazdasági 
területének paramétereivel megegyezően kerültek megállapításra, azzal egy építési 
övezetet fognak alkotni:  
Gksz-3 övezet 
Beépítési mód: oldalhatáron álló 
Szintterületi mutató: 1,5 
Beépíthetőség: 60% 
Minimális zöldfelület: 20% 
Maximális épületmagasság: 7,5 m 
Minimális teleknagyság: 2500 m2 
 

 
4.2.2. A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 

A beépítésre szánt területek nagysága a településen kismértékben nő.  
A tervezési területen biztosított lesz a környék legnagyobb foglalkoztatójaként  jelenleg 
a szomszédos gazdasági területen működő vállalkozás bővítési, fejlesztési igénye,  a 
gazdasági telephely építményeinek elhelyezéséhez, bővítéséhez kapcsolódó, a 
vállalkozás igényeihez igazodó építésjogi feltételek. 

 
 

4.2.3. A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 

A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az önkormányzatnak pénzügyi 
kötelezettség-vállalása nem keletkezik.   
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4.3. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 
4.3.1. Tájrendezési javaslat 
 
A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen 
ismertetésre kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. Külön felhívjuk a 
figyelmet a növényalkalmazásra vonatkozó javaslatok jelen módosítás során való 
érvényesítésére is.  
 
A tervezési terület jelenleg művelési ág szempontjából mezőgazdasági rét terület. A 
településrendezési tervben a tervezési terület gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 
területbe sorolása tervezett. A tervezett módosítás jelentős tájrendezési változással 
nem jár.  
Jelentősebb tájrendezést a néhány évvel ezelőtt történt Vág-Sárdos-Megág főcsatorna 
(Kis folyó) nyomvonalának átépítése jelentette, ekkor alakult ki a jelenlegi, a meglévő 
gázvezetékkel párhuzamosan futó nyomvonal, amely lehetővé teszi a gazdaságos 
területhasználatot. Ekkor egyes árkok összeköttetését megszüntették, a nyomvonalakat 
is felszámolták, ennek az állapotnak a rögzítését szolgálta az előző rendezési terv 
módosítás. 
 
A jelenlegi módosítással érintett területen országos vagy helyi védett vagy védelemre 
tervezett természeti terület, természeti érték, ex lege terület, továbbá európai 
jelentőségű élőhely, ún. Natura 2000 terület nincs.  
 
A tervezési terület a hatályos településrendezési terv készítésekor az országos 
ökológiai hálózat területéhez tartozott: a terület a meglévő gazdasági területtel együtt a 
Kis folyó menti ökológiai folyosó részét képezte. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága pontosította a település beépítésre 
szánt területei mentén az ökológiai folyosó határát, így a meglévő gazdasági 
területek, és a tervezett gazdasági területhez csatolandó területrészek már csak 
az ökológiai hálózat védőterületéhez tartoznak. Ennek alapján a gazdasági 
területbe sorolásnak további akadálya nincs. 
 
Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a biológiai 
aktivitás érték szintentartását igazoló számítást mellékeltük. 
A biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a 0166/4 hrsz.-ú terület, valamint a 
0166/5 hrsz.-ú terület egy része védőerdőként kerül kijelölésre, amely a főcsatorna 
ökológiai folyosójának is szerves részét tudja képezni.  
 
A területen kialakítandó építési hely köré védőfásítás telepítését javasoljuk.  
A területen az épületek körül kialakítandó növényzet egyrészt térhatároló, tértagoló 
szerepű, díszítő értékű, másrészt kondicionáló hatású legyen.  
A növényzettelepítésnél a zöldfelület-alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell 
venni, a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos, kerülendő a 
merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését 
csoportos telepítéssel kell lágyítani. 
A növényzet legyen három szintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint), vagyis a 
zöldfelület területének minden 150 m2-ére legalább 1 db lombos fa, 40 db cserje és a 
többi, nem burkolt területre gyep vagy talajtakaró kerüljön. A növényzet a helyi klímát jól 
tűrő, betegségekkel szemben ellenálló legyen, igazodjon a területen levő növényekhez, 
tartalmazzon magas díszítőértékkel rendelkező fajokat is. A telepítendő növényeknél a 
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tájban honos fajok használatát, valamint a kultúrfajokat előnyben kell részesíteni más 
exótákkal szemben. A díszítő értékük miatt használt igényesebb fajok a teljes 
növényhasználat 10%-át ne haladják meg. A gyümölcsfák, a gyenge, könnyen törő 
ágrendszerű, a mérgező levélzettel rendelkező, a szúrós, tövises növények használatát 
itt is kerülni kell. A fa- és cserjefajok meghatározásánál előnyben kell részesíteni a táj 
karakteréhez illeszkedő, jellegzetes, honos növényeket, a megjelenés gazdagításához 
azonban a települési klímához és az épített környezet képéhez jobban igazodó fajok is 
felhasználhatók.  

Cserjék közül az alábbi fajok alkalmazása javasolt: galagonyák, vadrózsa, fagyal, 
veresgyűrű som, húsos som, mogyoró, 
továbbá lehet még: Euonymus europaeus (csíkos kecskerágó)Viburnum lantana 
(ostormén bangita), Philadelphus x coronarius (közönséges jezsámen), Spiraea x 
vanhouttei (közönséges gyöngyvessző) Hibiscus syriacus (mályvarózsa) 
Lavandula angustifolia (fás levendula) Forsythia x intermedia (aranyvessző) 
Hydrangea arborescens (fás hortenzia) Paeonia lactiflora suffruticosa (fás 
bazsarózsa) Potentilla fruticosa (cserjés pimpó) Salvia officinalis (zsálya) Spiraea 
sp. (gyöngyvessző) Syringa vulgaris (orgona) 

 
A zöldfelületek kialakításánál a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajai közül a 
honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a 
lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények alkalmazását. 
Javasolt fák: tölgy, kőris, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, házi berkenye, 
vagy barkóca berkenye, fehéreper, dió.  
 
A mérgező részeket tartalmazó növények, allergén növények, a kártevők által gyakran 
károsított, átlagosnál több ápolási és fenntartási munkát igénylő növények mellőzendők.  
 
 
4.3.2. Környezetalakítási javaslat 
 
A hatályos településrendezési eszközökben –közöttük a helyi építési szabályzatban 
(HÉSZ) - megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a 
fejezet csak kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat. 
A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A 
maximális zaj- és levegőszennyezettségi határértékek a hatályos jogszabályok alapján, 
a helyi építési szabályzatban is rögzítésre kerülnek. A megfelelő védőterületek, 
védőzöld-sávok kialakításáról gondoskodni kell. 
 

4.3.2.1. Víz 
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. 
A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrátérzékeny területek listáján nem 
szerepel. 
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján 
megvalósítható építmények elhelyezése.  
A tervezési terület felszín alatti vízbázis védőidomát nem érinti, közvetlen közelében 
vízkivételi létesítmény nem található. 
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A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása 
esetén a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben 
történjen. 
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, 
különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. 
A tervezési területen belül elhelyezhető létesítmények - a kialakítandó 
üzemeléstechnológia alapján - havária esetén is alacsony kockázati szintűek.  
A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével 
gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba. 
 

4.3.2.2. Levegő 
A tervezési területen belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a 
klímaviszonyokat nem módosítják.  
A területen jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan 
meghatározó légszennyező (ipari) pontforrás. 
A területen a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető 
levegőminőség átlagos értékei megfelelő tartalékkal rendelkeznek, kritikus, határérték 
közeli összetevő nincs.  
A tervezett fejlesztések számottevő mértékben nem növelik a terület forgalmát. 
 

4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési terület felszíni szennyeződésre érzékeny, ezért különös figyelmet kell 
fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.  
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a 
hulladéktárolás, illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a 
talajszennyezés kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett 
létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet 
értelmében a tervezési területeken a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani 
kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
Kivitelezési munkák esetén a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű 
munkagépek elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű 
talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, a munkaterület 
átadását megelőzően el kell végezni az érintett területek rekultivációját, a talaj 
fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az 
üzemeltető köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A 
kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld 
minőségében kárt ne okozzanak. 
A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során 
humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az 
illetékes hatóságtól. 
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4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
A tervezett módosítás a terület klímájában változást nem okoz. 
 

4.3.2.5. Élővilág 
A tervezett módosítás a terület élővilágára nincs jelentős hatással. 
 
 

4.3.2.6. Épített környezet 
A tervezett módosítás az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.  

4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 
A területen kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek 
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 
rendeletben foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e 
rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni.  
 
A telephelyen tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés idején 
zajjal és porral lehet számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos 
jellegű.  
 

4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 
A tervezési területen belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés 
során a következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001. 
(VII.18.) KöM rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 
 

15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 
17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 

20 01 27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 
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A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a  
164/2002 (X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési 
hulladékokkal kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. 
A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történjen. 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 
gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az 
ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű 
szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok 
szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező vállalkozások 
végezhetik. 
 
 
 
4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A módosítás közlekedésfejlesztési igénnyel nem jár, az INTERFA jelenlegi területe 
megfelelő közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.  
 
 
4.3.4. Közműfejlesztési javaslat 
A módosítás közműfejlesztési igénnyel nem jár, az INTERFA jelenlegi területe az 
összes szükséges közműkapacitással rendelkezik. 
 
4.3.5. Elektronikus hírközlés 
A tervezési terület távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális 
elemeket nem érint. 
 
 
4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 
 
4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érintenek épített örökségi 
értékeket. A tervezési terület környezetében műemlék nem található.  
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés 
során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. 
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5 TERVEK 

 
Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: 50 000 

T-1/K Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből M 1: 10 000 
T-1/M Településszerkezeti tervmódosítás M 1: 8 000 
SZ-2/K Szabályozási terv - Külterület - Kivonat M 1: 10 000 
SZ-2/M Szabályozási tervmódosítás  

 
6 MELLÉKLETEK 
 

• Kivonat a hivatalos digitális földmérési alaptérképből 
• Pontosított hatályos ökológiai hálózat 

 


