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K I V O N A T 

Sopronkövesd község Önkormányzat 2017. június 28-i testületi ülésének 

J  e  g  y  z  ő  k  ö  n  y  v  é  b  ő  l 

 

Sopronkövesd Településszerkezeti Terve  

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, a következő határozatot 
hozta:  

Határozat 

 
Sopronkövesd Község Önkormányzat képviselő-testülete 

 
58/2017.(VI.28.) önkormányzati határozata  

 
Sopronkövesd Településszerkezeti Terve felülvizsgálata kapcsán a településszerkezeti terv módosítása 

 

1. Sopronkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Sopronkövesd teljes közigazgatási területére 
kiterjedő településszerkezeti terv elfogadásához, összhangban a hatályos jogszabályokkal.  

2. Jelen határozat mellékletét képezik: 

1. melléklet: Sopronkövesd T-1 rajzszámú Településszerkezeti Terve,  

2. melléklet: Sopronkövesd településszerkezeti tervének leírása,  

3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések), 

4. melléklet: A település területi mérlege, 

5. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása, 

6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye. 

3. A határozat és a mellékletei az elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos. 

K.m.f. 
 
 

 Fülöp Zoltán      Fücsökné Torma Lívia 

 polgármester       jegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

Sopronkövesd, 2017. június 30.      Fücsökné Torma Lívia 

        jegyző 
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2. MELLÉKLET AZ 58/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

A településszerkezeti terv határozza meg Sopronkövesd térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és 
a megőrzés, fejlesztés térbeli irányait elsősorban az önkormányzat, de a területfejlesztők, terület használók 
számára is. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli 
kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában. Az országos és térségi érdek, a szomszédos 
települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása, vagy legalábbis szinten 
tartásának figyelembe vételével. 

Sopronkövesd településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott és 3 
alkalommal módosított (2007., 2012., 2014. évben) településszerkezeti terve adja, ehhez a hatályos tervi állapothoz 
képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban 
szereplő változások. 

A településszerkezeti terv az egyes terület-felhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és beépítésre 
nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület 
részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati 
fejlesztési szándékok, a gazdasági szereplők és a jogos magánérdek fejlesztési szándékai, valamint a 2016.-ban 
elkészített településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia határozta meg. Hatottak a 
besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Győr – Moson  - Sopron Megye Területrendezési tervében meghatározott 
követelmények, a térségi terület-felhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.  

A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, kötöttpályás és közúti közlekedési, 
elemként, valamint egyéb terület-felhasználási egységekben megjelenő tervezett nyomvonalként, valamint önálló 
korlátozó közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási 
térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások.  

A településszerkezeti terv a tervezett terület-felhasználásnak megfelelően jelöli a fejlesztési területeket az 
értelmezhetőséget és a változások követését segítendő.  

1.1. Településszerkezet 

A település terület-felhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas 
műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.  

A közigazgatási területet a vonalas közlekedéshálózati meglévő és tervezett elemei közel északnyugat - délkeleti 
tengellyel, valamint a Füles patak, szintén északnyugat - délkeleti tengellyel jelentősen tagolja.  

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének meghatározóbb vonalas elemei: 

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

 A másodrendű főúttal közel párhuzamosan, a főúttól keletre halad a Szombathely – Sopron - Ágfalva 
(Ausztria) nyomvonalon közlekedő országos törzshálózati vasútvonal, ami fizikai határt képez a település 
keleti meglévő és tervezett gazdasági területei és a meglévő és tervezett lakó és településközponti terület- 
felhasználások között. 
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 A közigazgatási területen haladó, a 84. számú másodrendű főútba torkolló északkelet-délnyugat irányú a 
8628 j. Pinnye - Sopronkövesd összekötő út, ami az országos hálózati szerepen túl a vasúton túli gazdasági 
és mezőgazdasági területeket tárja fel kapcsolja össze. 

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

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

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett településszerkezetet alakító elemek: 

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

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

A fontosabb településszerkezetet meghatározó terület-felhasználások egymástól elkülönülten, egymásra kedvezőtlen 
hatást nem gyakorolva alakultak ki és fejlődnek tovább. Sopronkövesd területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő 
településrészek nincsenek a gazdasági területeket és a majorságokat kivéve. A történetileg szétváló falurészek 
nincsenek. A település utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem különbözik, 
speciálisan kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen. 

A belső magot a településközponti és lakóterületi terület-felhasználások képezik. A gazdasági területek a 
lakóterületekkel nem vagy csak kismértékben keveredve, a belterületi határok közelében alakultak ki és fejlődnek 
tovább. 

1.2. Belterület és belterületi fejlesztés 

A településszerkezeti terv a térségi tervek adta lehetőségekhez képest (GYMSMTrT) jelentős méretű,  tervezett lakó 
és gazdasági területek kijelölését tartalmazza. Ezek jellemzően a település északi és keleti részén helyezkednek el.  

A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint ütemezetten 
javasolható. A belterület bővítése környezeti és infrastrukturális feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek 
finanszírozásában valósítható meg, településrendezési szerződés sajátos jogintézményének alkalmazásával. 

Északon belterületbe vonásra javasolt a lakóterületi fejlesztésre kijelölt terület a 84. számú főút és a vasút között, a 
már kijelölt gazdasági terület északi határáig húzódóan. Ugyancsak belterületbe vonással javasolt a Rákóczi Ferenc 
utcától délre, az utcával közel párhuzamosan kijelölt lakóterületi fejlesztés megvalósítása. Az Iskola utcához délről 
kapcsolódó lakóterületi és belterületi bővítés csak a portahasználati fejlesztéshez kapcsolódóan, a szükséges 
mértékben valósítandó meg. 

A mezőgazdasági céllal használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt, a tulajdonosi 
szándékegyezés esetén elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti szabályozást, valamint a fejlesztéshez 
szükséges infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, külön önkormányzati döntés alapján. Termőterület végleges 
más célú hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek 
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meglétéhez köthető. A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a 
bevonni kívánt terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása 
megvalósítható legyen. 

A gazdasági területek fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A fenntartható fejlődést 
szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása érdekében a fejlesztéshez biztosítani szükséges 
a tér és településszerkezeti szinten jelentkező infrastrukturális ellátást, amennyiben a hasznosítás kapcsán felvetődik 
a meglévő telekszerkezet átalakítása, átrendezése, továbbosztása. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem 
kizárólag a meglévő és tervezett belterületen belül helyezkednek el.  

Külterületen, a településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A beépítésre szánt 
különleges terület-felhasználásba sorolt telkek a korábban is különleges terület-felhasználásba sorolt volt majorságok 
idegenforgalmi területei, a Lajos majorban és a Franciska majorban a mezőgazdasági üzem a Lajos major 
északnyugati határánál. A belterülettől távollévő beépítésre szánt telkek belterületbe vonásai nem javasolt. 

1. 3. Területfelhasználás rendszere 

A beépítésre szánt területek Sopronkövesd területén belül, az építési használat általános jellege, valamint a sajátos 
építési használata szerint, a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak: 

Általános használat szerint  Sajátos használat szerint  Beépítési sűrűség Közüzemi közművesítettség 
mértéke 

lakó  falusias  0,5  teljes 

vegyes  településközpont  1,5  teljes 

gazdasági  kereskedelmi, szolgáltató  2,0  részleges 

különleges 

Idegenforgalmi  
(Franciska major, Lajos major) 

0,6 hiányos 

sport 0,4 részleges 

temető 0,1 hiányos 

mezőgazdasági üzemi, új 
majorság,

0,8  részleges 

hulladék udvar 0,2 részleges 

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

Általános használat szerint Sajátos használat szerint  beépítési sűrűség Közüzemi közművesítettség 
mértéke 

közlekedési és közmű-
elhelyezési, hírközlési- 

közúti közlekedési terület  - 
a feltárt telkek közművesí-
tettségi mértékével azonos

Kötöttpályás közlekedési terület  -  vasúti megállónál teljes, 
egyéb helyen hiányos

telekigényes közmű  -  közmű-technológia 
igényszintje szerinti 

zöld   közkert  - hiányos 

erdő 
védelmi, gazdasági, közjóléti 

GYMSMTrT szerinti  -  közművesítetlen 
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mezőgazdasági 
általános  - közművesítetlen

kertes  0,1 hiányos  

vízgazdálkodási  vízfolyások, csatornák, árkok,   - közművesítetlen

különleges beépítésre 
nem szánt 

Sport (P+R mellett, motokross)  0,05 hiányos 

rekreációs idegenforgalmi 0,1 hiányos 

szélkerék-erőmű  hiányos 

napelem-park  0,1  hiányos 

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%, 
a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%. 

A terület-felhasználáshoz kapcsolódik a beépítési-sűrűség, ami nem telekre lebontva, hanem a terület-felhasználási 
egységekre (építési telkek és a hozzájuk tartozó kiszolgáló utak együttes területe) határozza meg a beépítés 
intenzitását. A beépítésre nem szánt terület-felhasználásnál a beépítési sűrűség jellemzően nem értelmezhető, ahol 
megengedett a korlátozott beépítés, csak ott kerül meghatározásra. 

Az egyes terület-felhasználási egységek minimális közüzemi közművesítettségének mértékét a fenti táblázatok 
rögzítik. A terület-felhasználási egységekben, építési övezetekben, övezetekben az építés során a közölt minimális, 
vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő feltételeket kell alkalmazni. A közműellátás 
közüzemi szolgáltatással, vagy környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők, az 
övezetre előírt teljes, részleges, hiányos közművesítettség esetében is. A közművesítési szinteket és feltételeket 
külön jogszabály határozza meg (OTÉK 8.§ és a 33.§).  

1.4. Beépítésre szánt területek terület-felhasználási besorolása és változásai 

A beépítésre szánt területek igénybevétele, a kialakult és már beépített tömbökhöz szervesen kapcsolódóan történhet 
meg. Az ütemezhetőség alapfeltétele, hogy a környezeti és infrastrukturális ellátás létrehozása a fejlesztésben 
érdekeltek finanszírozásában valósuljon meg.  

1.4.1. Lakóterület 

A meglévő lakóterületeket a meglévő jó minőségben kell megőrizni, megújítani. Minőségi fejlesztésre a 
településszerkezeti terv az északi területrészeken ad lehetőséget. A kialakult lakóterületeken a lakásszám 
növekedést keretek között kell kezelni, figyelemmel kell lenni az ellátó intézményi és a meglévő kiépített 
infrastrukturális hálózatokra, a jól használható porta méretekre és a jól élhető telekterületekre. A lakóterületi 
fejlesztésre kijelölt területek a település feltárulása szempontjából, rálátás és kilátás védelem, valamint tájképvédelem 
szempontjából kiemelt helyzetben vannak. Sopronkövesd belterületén a földszintes, alacsony beépítési intenzitású 
karakter és a kedvező légtérarány megőrzendő. Az északi, a főút és a vasút közötti területen képzelhető el a 
település sziluettet lezáró, emeletes, kistársasházas beépülés. A kialakult és új beépítésre szánt lakóterületeken a 
környezet értékeit tiszteletben tartó, ahhoz igazodó, megfelelő lakófeltételeket és környezeti minőséget jelentő 
fejlesztéseket, korszerűsítéseket célszerű támogatni, előtérbe helyezni. 

A lakóterületi fejlesztések összterületi nagysága a korábbi lehetőségekhez képest csökken, központi belterület 
tartalék területein a jövőben is biztosított a lakóterületi igénybevétel. 

Tervezett lakóterület a Jókai Mór utca folytatásaként a Szt László utca jobb oldalán és a Dózsa György utca északi 
irányú folytatásában kétoldalasan van kijelölve, valamint a Liliom utcától északra. További fejlesztési ütemként 
megmaradnak a Rákóczi Ferenc utcától délre és a Lajos major irányába kijelölt lakóterületek. A tervezett 
lakóterületeken a lakóterületi karakterhez igazodó fejlesztéseket egyedi telkes megvalósítással célszerű szorgalmazni.  
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1.4.2. Vegyes, településközponti terület 

A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Kossuth Lajos utca - Iskola utca és 
Kastélypark utca által határolt tömb területét, az Önkormányzat hivatal, termelői piac, a posta telkeit, a parókia telkét 
valamint a Liliom és Kastélypark utca Vasútsor utca közötti tömbbelsőt. Az intézmények és hitéleti létesítmények 
többsége a terület-felhasználásba kerül. Északon a településkapu létrehozását segíti az utolsó telek 
településközponti besorolása. Ez a területfelhasználás elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést 
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra, ugyanakkor építészeti 
kialakításával fogadó jelleget kölcsönöz a belterületi határnak. 

1.4.3. Gazdasági terület 

A településszerkezeti terv a következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöli ki, mely elsősorban a 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál: 

 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület-felhasználásban marad a már működő AUTOLIV Kft. területe 
és az út északi oldalán már korábban besorolt terület. A terület-felhasználásba kerül a fejlesztésre kijelölt, 
megnövelt terület a 8628 jelű összekötő út környezetében déli irányban is a Keleti kertalja dűlő felé, 
valamint északon a Paptó dűlő felé.  

 A Kossuth Lajos utca északkeleti oldalán, települési kapuként fogadó, étterem létesült kereskedelmi 
szolgáltató terület-felhasználáson belül. A hidroglóbusz vízmű telke is a területfelhasználás része. 

 A Troges Air-Technik Kft. üzemi területe a belterület északi határán helyezkedik el, nyugatról közvetlenül 
határos a 84. számú másodrendű főúttal.  

 A Lövő felé vezető út északkeleti oldalán, mezőgazdasági terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területbe került a jogfolytonosság miatt és a déli településkapu létrehozása érdekében. A másodrendű főút 
nyugati oldalán autószerviz működik lakóterületi besorolásban, a belterületi határon kiépített déli kiszolgáló 
útról. 

 A Vasút sor lakótelkeit működő kereskedelmi szolgáltató terület-felhasználásba sorolt üzem telke zárja le. 
A tényleges üzemi telek kerül a terület-felhasználásba területi bővítési lehetőség nélkül. 

 A Péter major nyugati részen (0290/5 hrsz) raktárépület, a keleti gazdasági célú részen volt vadászház, 
jelenleg lakó és vendégház (0290/9 hrsz), a gazdasági övezetekhez rét, legelő besorolású földrészletek, és 
(0290/2-4 hrsz, 0290/7-8 hrsz) lótartás számára alkalmas épületek találhatók. A mezőgazdasági 
gyümölcstermesztési tevékenység és a lovas-turizmus felélesztését, hosszú távú fennmaradását szolgálja 
a Gksz jelű területhasználati besorolás megtartása.  

1.4.4. Különleges beépítésre szánt terület 

Különleges idegenforgalmi terület (Kid) jelű terület-felhasználásába a korábbi majorságok területei kerültek a Péter 
major kivételével, vagyis a Franciska major kutyaterápiás központja, a Lajos major kúria jellegű épülete és a hozzá 
kapcsolódó idegenforgalmi céllal hasznosítható volt gazdasági épületei és telkei, valamint a keleti erdők vadászházas 
telkei. A besorolás célja a történelmi atmoszféra és a hagyományos területhasználatok megőrzése és az 
idegenforgalom erősítése, fellendítése. 

Különleges temető területi (Kte) besorolásban marad a 8628 jelű összekötőút déli oldalán, közel 200 éve meglévő 
temető. A korábban kijelölt terület némileg csökken a temető parkoló, a sportpálya és a P+R parkoló révén. 

Különleges sportpálya terület-felhasználási besorolás területe a vasút irányában a vasúti telek rovására 
kismértékben növekszik. A beépítésre szánt besorolás megmarad a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében. 

Különleges mezőgazdasági üzem terület (Kmü) kijelölése új tanyagazdaság létrehozását teszi lehetővé, de csak 
abban a mértékben ami a környezetének területhasználatát nem zavarja. 

Különleges hulladék udvar új kijelölése az északkeleti gazdasági terület tövében segíti a település 
hulladékgazdálkodási programjának megvalósulását, gazdasági környezetben, a védett területekre gyakorolt 
kedvezőtlen hatás kiszűrésével. A terület könnyen megközelíthető kiszolgálható az összekötő út felöl. 
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1.5. Beépítésre nem szánt területek terület-felhasználási besorolása és változásai 

1.5.1. Közlekedési és közműterületek 

Közúti közlekedési terület  

A már meglévő kiépített elemekben változás nincsen. Közlekedési terület-felhasználásba kerülnek az országos 
úthálózati elemek, a 84. számú másodrendű főút és a 8628 jelű, a 8627 jelű összekötőút, valamint a már 
kiszabályozott, de még meg nem épített északi elkerülő út. Ezek a településszerkezetet meghatározó utak. 

A település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó 
közlekedési terület. 

Kedvezőtlen változást az M9 nyomvonalának OTrT szintű kijelölése jelent. A tervre a nyomvonal csak jelképesen 
kerül fel. Elválasztja a szervesen együtt élő területhasználatokat, a falu, a szőlőhegy, a rekreációs kiránduló területek 
megközelítését használatát és a Lajos major működését lehetetleníti el.  

A jelentősebb parkolók létesültek az önkormányzat épülete és a templom kertje között, a temető nyugati oldalán, a 
Vasút sor vonalában, az északi kapuként működő étterem fogadó előtt. 

Kötöttpályás közlekedési területbe a 15. számú törzshálózati vasútvonal telkei kerülnek és a kialakított és a vasúti 
megállóhoz kapcsolódó működő P+R parkoló a 8628 jelű út déli oldalán. 

Telekigényes közműterület A vonalas közművek elhelyezése, általában a közlekedési területen, földhivatali 
nyilvántartás szerinti szélességen belül biztosított. A nem vonalas jellegű közüzemi közműlétesítmények (pl.: 
elektromos alállomás, gázfogadó, vezetékes hírközlési központ, szennyvíz átemelő) közmű területfel-használásba 
kerülnek. Szükség esetén új közműtelek bármely terület-felhasználásban létrehozható. A vízmű és a hidroglóbusz a 
környezetére jellemző terület-felhasználásban marad. 

1.5.2. Zöldterület 

A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület. A település zöldterülete a Füles-patak 
(Kardos-ér) északi partján, a belterületi 94 hrsz-ú telken létesített tó és környezete. A horgásztavi átminősítés jelenleg 
folyamatban van. A részben díszkertként kialakított zöldterület - egyben vizes élőhely is - melynek területe és 
környezete jó adottságú, fejleszthető közkert. Ugyancsak közkerti besorolásba került erdő besorolásból a Liliom utcai 
lakóterület környezetében övárok funkciót is hordozó közkert és tó jellegű vízfelülete. 

Közkert besorolásban marad a 41/6 hrsz telek, mely jelenleg még mindig a fatelep része. Központi helyzete miatt és 
az intézményi, lakó környezete miatt a terület más célú hasznosítása, közkert kialakítása továbbra is cél. 

1.5.3. Erdő területek 

A település erdőterületeinek lehatárolására az erdészettől kapott adatszolgáltatás, valamint a GYMSMTrT 
erdőgazdálkodási térségei jelölése alapján kerül sor. A település erdőterületei, a rendeltetésük szerint, 
településszerkezeti terv szintjén is megkülönböztetetten jelennek meg. A közjóléti, a gazdasági célú és a védelmi célú 
erdőterületek külön terület-felhasználásba kerülnek.  

1.5.4. Mezőgazdasági területek 

Az Má-á jelű területfelhasználás az általános mezőgazdasági területeket fedi le, árutermelő gazdálkodásra kijelölt 
mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző.  

Az Má-em jelű övezet a szélerőművek elhelyezésére szánt általános mezőgazdasági övezet, ahová a szélerőművek 
szempontjából megvizsgálandó területek tartoznak, illetve azon területek, ahol a szélkerekek biztonságos 
üzemeltetése érdekében az építés korlátozott, de a mezőgazdasági hasznosítás nem. 
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Az Mk jelű övezetkertes mezőgazdasági övezet, ahová hobbi szintű vagy kiegészítő tevékenységként árutermelés 
céljára szolgáló területek tartoznak, melyen épülettel jellemzően nem beépített, a szőlőhegyen elsősorban a 
kertművelés tájképformáló látványa a meghatározó a falu és a Füles patak felöl és a domboldalra felkúszó erdő 
lábánál. 

1.5.5. Vízgazdálkodási terület 

A fő vízfolyás az ingatlan nyilvántartás szerint Kardos-ér, sopronkövesdi elnevezése szerint Füles patak. A 
vízfolyáshoz kapcsolódnak az egyéb a közigazgatási területen áthaladó belvízcsatornák.  

A vízfolyásokon kívül a település belterületének déli részén az Alsó rét dűlő közelében, a Kossuth Lajos út és a vasút 
között a Füles patak északi partján kialakult közkertben - található a Sopronkövesdi Horgász- és Szabadidő tó. A 
belterület északi részén övárok jelleggel alakult ki az északi közkert tava, a Liliom utcától északra a lakóterület és a 
vasút között.  

1.5.6. Különleges beépítésre nem szánt területek 

Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kbsp)  

A sopronkövesdi sporttelep közelében, a  P+R parkolótól délre megvalósult teniszpálya területe beépítésre nem szánt 
sportolási célú terület-felhasználásba kerül. Kiszolgálását a szomszédos közös parkoló és a sporttelepi öltöző szertár 
épület tudja biztosítani. Ugyancsak építési igény nélküli az északi közigazgatási határon átnyúló MotoCross 
pályarendszer területrésze. 

Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kbre)  

A Füles patak északi szakaszán kijelölt terület terület-felhasználási besorolása megmarad. A természetközeli állapotú 
területrész rendezvénytérként és a patak közelében kialakult lovas tanyához kapcsolódóan is fejleszthető rekreációs 
céllal, szűk építési lehetőségek között, de a terület jó és kedvező tájhasználati állapotának fenntartásával. 

Különleges beépítésre nem szánt szélerőműpark területe (Kbem)  

A keleti közigazgatási határhoz kapcsolódó mezőgazdasági területeken szigetszerűen léteznek és működnek 
szélkerék-erőművek az elhelyezésükre kijelölt telekrészeken. 

Különleges beépítésre nem szánt napelem -park területe  

A vasút és a korábban is besorolt gazdasági területek közötti telkek, valamint a volt homokbánya és rekultivált 
szeméttelep területének telke kerül a terület-felhasználásba. 

 Tájrendezés és természetvédelem 

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

A helyi természeti értékek védelmét a 8/2011. (IV. 25.) önkormányzati rendelet garantálja. 

 Zöldfelületi rendszer 

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

 Örökségvédelem 

A településszerkezeti terv biztosítja a meglévő értékek hosszú távú megőrzését mind az országos védelem mind a 
helyi értékvédelem szempontjából. Megőrzi a település közterületi közlekedéshálózati rendszerét, vonalvezetését, 
szélességét, a történetileg kialakult légtérarányokat, valamint a kialakult és jellemző terület-felhasználási 
besorolásokat, telekszerkezeti rendszereket. Illeszkedési építészeti arculati szempontokat a jövőben nem a 
településrendezési eszköz hivatott érvényesíteni. 

Összesen 16 db ismert régészeti lelőhely található Sopronkövesd közigazgatási területén. A nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek „ex lege” általános védettséget élveznek. 

A helyi építészeti értékek védelméről a 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelet gondoskodik. 

 Közlekedés 

5.1. Közúti közlekedés 

 Sopronkövesd közlekedési kapcsolatában meghatározó a 84 sz. II. rendű főút. Az országos hálózat része a 
belterületet is érintő 8628 jelű összekötőút. Az országosan tervezett vasútfejlesztés megvalósítása (kétvágányúsítás 
és emeltsebességű közlekedés) szükségessé teszi az országos úthálózati elemeket összekötő, északi elkerülő 
szakasz közlekedés területi besorolását. A vasút felett északon és délen különszintű átvezetés tervezett. 

A település közigazgatási területét érintő közlekedési fejlesztés az M9 gyorsforgalmi út, és a hozzá kapcsolódó 
csomópontok építése. A gyorsforgalmi út nyomvonalvezetésével és útkategóriájával kapcsolatban nincs kialakult 
álláspont. Az M9 gyorsforgalmi út megépítése középtávon, vagy később várható. 

A belső úthálózat a fejlesztési területek kiszolgálásához kapcsolódóan fejleszthető a lakóterületeknél és a gazdasági 
területeknél hálózati rendszerben a meglévő kiszolgáló és lakóutakhoz igazodóan. Délen a gazdasági területek 
fejlesztéséhez kapcsolódóan elsőrendű fejlesztési feladat a lakóterületek és központi területek tehermentesítésével 
megvalósuló kiszolgálás.  

A településszerkezeti terv rögzíti a kerékpárút nyomvonalát. A 84 számú II. rendű főút mellett indokolt a kerékpárút 
továbbvezetése, a lakóutcákban önálló kerékpárút kialakítására nincs szükség, a forgalom az útpályán bonyolódhat. 

Az OTrT és a megyei rendezési terv egyaránt tartalmaz a térségben országos jelentőségű kerékpárút hálózati 
fejlesztést. A fejlesztés nyomvonala Sopronkövesd erdőterületét érinti.  
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A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Az intézmények, nagyobb forgalmú létesítmények 
(vegyesbolt stb.) előtt térkő burkolatú, egyszerű közterületi parkolók működnek. Ezek sem forgalmi szempontból, sem 
a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.  

5.2. Kötöttpályás közlekedés 

A 84 sz. főúttal párhuzamosan halad a 15 számú Sopron - Szombathely törzshálózati vasútvonal. A vasútvonal 
egyvágányú, villamosított. Fejlesztése tervezett két-vágányúsítással és gyorsvasúti átépítéssel. A fejlesztés a 
szintbeni vasúti átjárók különszintűvé tételét vonja maga után. Az északi átvezetés helye változatlan marad, az Iskola 
utcai átvezetés a belterülettől délre kerül. ennek révén a településre irányuló gazdasági forgalom függetleníthető a 
lakó és településközponti területektől. A fejlesztés jelen fázisában nem indokolt a vonalvezetés és szélesség 
megváltoztatása. 

 Közműellátás 

A vízellátás kapcsán az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági fejlesztések ellátatlanok, vízbázis, 
víztározási hálózati fejlesztéseket igényelnek. 

Sopronkövesd a vízbázisok szempontjából az érzékeny területbe tartozik. 

A fejlesztési területek bekapcsolása a kiépült szennyvízelvezető hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével, 
kiegészítésével megoldható. A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni, a 
tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. 

Sopronkövesd nem tartozik a magas talajvízállású belvízveszélyes területek közé. A csapadékvíz elvezetését a 
meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. Ezek jelenleg megfelelően megoldják a területek víztelenítését. 

A település és főként a belterületen földgáz energiaellátása megoldott. A hálózat középnyomású hálózat, a 
fogyasztóknál egyéni nyomáscsökkentőkkel. A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település 
fejlesztési területeinek kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén 
távlatban is biztonságos hálózat alakítható ki.  

Sopronkövesden 120 kV-os villamos távvezetékek és 35 kV-os villamos távvezetékek haladnak, és a településen 
főelosztó hálózati alállomás is található. A település elektromos ellátása a település belterületére és mezőgazdasági 
telephelyekre érkező 20 kV-os középfeszültségű elosztó hálózatról 0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztül 
megoldott. A jelenlegi település igényeit a hálózat távlatban is képes biztosítani. A fejlesztési területek kiszolgálása a 
20 kV-os és a 0,4 kV-os hálózatok rövid szakaszon történő átépítésével, új trafók telepítésével megvalósítható. 

A külterületen a villamosenergia a gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, e mellett azonban a 
környezetbarát alternatív energia hordozók (biomassza, geotermikus, szolár) is alkalmazhatók a szőlőhegyen, a 
különleges területeken, a volt majorságokban. 

Sopronkövesd a Magyar Telekom Nyrt. 20. sz. primer körzethez tartozik, a körzetközpont Sopron. Sopronkövesd 
területét nem érinti országos, regionális hálózat. A telefonhálózat helyi rendszere kiépült, telefonközpont és 
rádiótelefon állomás is létesült. Jelenleg a háztartások 75%-a van bekötve, a központ a távlati igények kielégítésére is 
alkalmas. A település területén a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók, új antennatorony telepítése a jövőben 
nem szükséges. 

 Környezetvédelem 

A településrendezési terv felülvizsgálata során a település környezeti állapotát figyelembe vevő, annak romlását nem 
okozó módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. Sopronkövesden a környezetterhelés szintjére a jelentős 
hatással, a Sopronba irányuló átmenő forgalom és a gazdasági tevékenységek vannak. A téli időszakban emellett a 
fűtésből származó légszennyezés lehet jelentős, ez azonban visszaszorul a korszerű fűtési rendszerek elterjedésével. 
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A 84. számú főút történetileg kialakult szélessége kedvező, az előkert nélküli beépítésekre gyakorolt 
forgalomterhelési hatások a főút zöldítésével mérsékelhetők. Forgalomtechnikai eszközökkel az átmenő forgalom 
lassítható, kedvezőtlen hatásai mérsékelhetők. A keleti gazdasági területek forgalma a főútról áthelyezhető az északi 
és déli vasúti átjáró között a gazdasági területeket kiszolgáló új nyomvonalra, ami a belterület központjának 
gazdasági forgalomból adódó terhelését szintén mérsékelni tudja. 

A talaj védelme keretében a településen a termőföld besorolására az átlag feletti minőségi osztályba tartozás a 
jellemző. Ezért a fejlesztési területek hasznosítására csak ütemezetten kerülhet sor. I ütemben a Liliom utca környéki 
lakóterület fejlesztés megvalósítása a cél. A déli irányú lakó és gazdasági területi fejlesztések II. és III. ütemben 
valósíthatók meg. 

A felszíni és felszín alatti vizek védelme  

Sopronkövesd területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 2005. január 1.-től hatályos 219//2004. (VII.21.) 
Kormányrendelet szennyeződésérzékenységi besorolása szerint a „B” érzékeny kategóriába tartozik. A felszín alatti 
vízvédelem szempontjából sérülékeny vízbázisok érzékeny területe. 

Levegőtisztaság-védelem szempontjából  

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet meghatározása 
szerint Sopronkövesd község területe a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.  A település területén 120 kW 
feletti teljesítményű fűtőberendezés, mint bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs. Határérték felett 
szennyező pontforrás a település területén nem működik. 

Zaj- és rezgés elleni védelem  

A település belterületén áthaladó országos közút, a 84.sz. főút forgalma jelentős, ezért az út menti beépítéseknél 
időszakosan határérték feletti zaj- és rezgésterheléssel kell számolni. Üzemi eredetű zajterhelés miatt a TROGES 
Légtechnika és az Magtár utcában működő fatelep jelent konfliktust zajterhelés szempontjából. Utóbbi 
településközpontból való kitelepítése elérendő cél. 

A vasúti zaj elleni védelem a lakóterületi fejlesztéseknél a zajgátló fal szükség szerinti továbbépítésével oldandó meg, 
valamint a vasút és új lakóterületek közötti legalább 50m széles zöldterület  megvalósításával. 

A hulladékgazdálkodás,  

A településen a hulladékkezelés rendjét az 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete rögzíti. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést működik 

 

 Védőterületek, védősávok, korlátozások 

A tervlapon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok és 
egyéb műszaki tényezők amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint övezeti 
előírásokhoz nem köthetők (védőterületek, védősávok és korlátozással érintett területek, meghatározva a más 
jogszabállyal érvényesülő elemeket). 

A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági 
terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését, 
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az 
illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon 
alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon alapuló elem szerepel, ezek 
módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye. 
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Közlekedési nyomvonalak védősávjai: 

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

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

A tervezett M9-ös gyorsforgalmi út esetén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület, 
gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 38. (8). A korábbi tervekben szereplő nyomvonaltól 
eltérő megváltozott nyomvonal az OTRT alapján került rögzítésre a terven jelképesen, amely a részletes szakági 
tervek alapján később pontosítandó, terület-felhasználáshoz köthető. 

A GYSEV 15. számú Szombathely-Sopron törzshálózati vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül 
építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt 
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével. 

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja: 
A villamosvezetékek és létesítmények szélső vezetékétől meghatározott védősávja (a biztonsági övezetben 
bármilyen tevékenység végzéséhez a létesítmény üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet): 

 120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0m-13,0 m, 

 20kV-35kV légvezeték biztonsági övezete:    5,0m-  5,0m. 
Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet): 

 Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,  

 Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m, 

 Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m. 

Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás: 

A szomszédos Röjtökmuzsaji vízbázis kijelölt hidrogeológiai “B” védőterületének délnyugati széle átér Sopronkövesd 
külterületére, emiatt érintett a település az országos vízminőség-védelem vonatkozásában. A védőterületen 
betartandók a vonatkozó jogszabály előírásai (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet). A védőterület a délkeleti 
erdőtömböt metszi, a vízbázis védelme teljes mértékben biztosított. 

Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovas-turizmus céljait szolgáló 
épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. (43/2007. (VI.1.) FVM. 
rendelet).. 

Mesterséges tavak, vízfolyások, felszínivíz levezető árkok 3m széles parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni 
(83/2014. Korm. rendelet). 

A tavakhoz kapcsolódó zöldterületi részeket  a mindennapi rekreációt szolgáló ligetes zöldfelületként kell kialakítani. 
Épület a tavakhoz kapcsolódó zöldterületeken nem építhető. 

 

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás: 

Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000 SCI területe, országos ökológiai folyosó és puffer terület) 
esetében az elsődleges cél a természetes élőhelyek megőrzése. Országos természetvédelmi terület a Nagyerdő dűlő 
erdővel borított keleti fele, aminek egy része NATURA2000-es terület is, magterület is és puffer terület is. Az 
erdőtömb nyugati oldala tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület térségi övezetébe tartozik. A Füles 
patak szintén NATURA 2000-es terület, az ökológiai folyosó része, a folyosót puffer sáv kíséri. A Közigazgatási 
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terület nyugati részén a szőlőhegyi kertek az ökológiai hálózat puffer területébe tartoznak. A közigazgatási terület 
nyugati részén lévő erdők az országos természetvédelmi terület, NATURA2000-es terület és a magterület részei. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt mezőgazdasági és erdő 
területeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő. A tájképvédelem szempontjából kiemelten 
kezelendő területbe. A Füles patakot kétoldalról kísérő beépítetlen mezőgazdasági és erdős földrészletek szintén a 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő térségi övezetbe tartozó területek. 

Egyedi tájértékek a településszerkezeti terven feltüntetésre kerültek, megőrzésük a tájkarakter szempontjából fontos 
települési cél, történeti folytonosságot őriznek meg. 

Helyi természeti értékek védelméről a 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelet gondoskodik. Helyi védett elemek:  

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

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

 

Korlátozások  

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

 Országos és térségi szállítóvezetékek nyomvonalait és védőtávolságait szabadon szükséges hagyni, 
gazdaságosság függvényében esetleg ki kell váltani közlekedéshálózati fejlesztéseknél, gazdasági 
beruházási és lakóterületi fejlesztési igénybevételnél. 
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3. MELLÉKLET AZ 58/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Sopronkövesd településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V.25.) önkormányzati határozatával elfogadott 
és utoljára 2014-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti 
tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. Ezek a területek és 
területfelhasználási változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. 

Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra, indoklását, méretét a mellékelt táblázat 
mutatja be. 

1. Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas elemeket érintő változások 

A településfejlesztési döntésekkel, és a területrendezési tervekben szereplő közlekedéshálózati elemekkel 
összhangban a településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat 
tartalmazza:  

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

2. Településszerkezeti tervi területfelhasználási változások 

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

 

ssz. hrsz.: terület: Területfelhasználási változás 

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

2. 558/8 0,20 ha közlekedési terület  településközpont vegyes 
Indoklás: A telken az Önkormányzat a földszinten kereskedelmi és vendéglátó, az emeleten lakó funkciójú épület 
elhelyezését támogatja, a területen a közlekedési területi besorolás nem indokolt. 

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

4. 10 hrsz 0,95 ha közlekedési terület közkert 

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

5. 022/2-3, 0213/1,2 4,29 ha 
általános mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 

terület 
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ssz. hrsz.: terület: Területfelhasználási változás 

Indoklás: Az Önkormányzat a jelenlegi működő gazdasági területekhez kapcsolódóan fejlesztési területek kijelölését 
támogatja. A területek kijelölését északon a tervezett elkerülő út indokolja.  

6. 08/6, 580/1 4,81 ha 
falusias lakó, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató  

településközpont vegyes terület 
Indoklás: Az Önkormányzat tanuszoda, távlatban strand fejlesztését tervezi a területen. A várhatóan több ütemben 
megvalósuló fejlesztések számára egységes területfelhasználás és övezet kerül kijelölésre.  

7. 
616/7-10, 
616/5-6 

1,43 ha 
különleges sportterület különleges beépítésre nem szánt 

megújuló energiatermelő és különleges hulladékudvar 
Indoklás: A területen az Önkormányzat napelempark és hulladékudvar létrehozását tervezi. A telkek két, különleges 
területfelhasználási kategóriába kerülnek. Az ide tervezett sport célú fejlesztések a Liliom utcai lakóterületeknél 
kialakított közkert területén valósulnak meg. 

8. 603/2 hrsz 0,36 ha 
Különleges temető terület Különlegese sportterület, 

közlekedési terület, 
Kötöttpályás közlekedési terület Különlegese sportterület 

Indoklás: A területeken a temető használaton kívüli részén a GYSEV P+R parkolója kap majd helyet és 
önkormányzati teniszpályák vannak. Ezek területhasználati rendezésére történik a módosítás a temető telkén (0,26 
ha). A P+R parkoló méretével megegyezően a vasúti megálló telkéből a sportpályához kerül a 602/6 telek egy része 
(0,1 ha) 

9. 0216/12-15 16,27 ha általános mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmi szolgáltató 

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

10. 0210/13 hrsz 0,81 ha általános mezőgazdasági terület falusias lakóterület 
Indoklás: A területen a tulajdonos a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó és lakófunkciójú épületeket szeretne 
létesíteni, bővítve a meglévő, Iskola utcai portáját. Az Önkormányzattal egyeztetve a telek lakóterületbe sorolását 
tartalmazza a terv, így a tervezett funkciók megvalósíthatók. 

11. 40 hrsz 0,22 ha falusias lakóterület  településközpont vegyes 

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

12. 0130/1-5, 328/8 0,7 ha általános mezőgazdasági falusias lakóterület, erdőterület 
Indoklás: A tervezett lakóterületet feltáró út kikötése a korábbi tervek szerint egy beépíthető építési telket érintett, 
jelen tervben a Rákóczi utcára Füles-patak melletti, 328/8 hrsz telekre kerül. A tervezett lakóterület így kis mértékben 
változik a tervezett út nyomvonalához igazodva. A tervezett út és a patak közti területrész véderdőként kerül 
kijelölésre. 

13. 222 0,05 ha közlekedési terület  falusias lakóterület 

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

14. 0153/5 hrsz 2,39 ha 
erdőterület  különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 

terület 

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

15. 0158/3,11, 0158/13-15, 6,33 ha gazdasági kereskedelmi-szolgáltatási terület  általános 
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ssz. hrsz.: terület: Területfelhasználási változás 

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

mezőgazdasági terület 

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

16. 

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

14,06 ha általános mezőgazdasági terület erdőterület 

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

17. 0147/1 hrsz 2 ha 
tervezett erdőterület  különleges beépítésre nem szánt 

megújuló energiatermelő terület 
Indoklás: A volt hulladéklerakó rekultiválásra került, a területen az Önkormányzat napelempark létrehozását tervezi. 
A telek beépítésre nem szánt különleges területfelhasználási kategóriába kerülnek. 

 

3. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó ütemezések 

A településszerkezeti terv a korábbi településrendezési terveknek figyelembe vételével jelöli ki az egyes fejlesztési 
területeket. A képviselő-testület egyes fejlesztési területek vonatkozásában úgy döntött, hogy kikerülnek a 
szabályozási tervből, ezzel építési joguk megszűnik, mivel ezek feltárása, közművesítése, beépítése nem időszerű. A 
jelen Településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztések egységesen részletes szabályozásra kerülnek, ezért 
igénybevételük egy ütemben megvalósulhat. 

I. ütem, 1-10 év várható változásai:  

Az I. ütemben igénybe veendő fejlesztési területeket a szabályozási terv építési övezetekbe sorolja 
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4. MELLÉKLET AZ 58/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

A területi mérleg számítása során a terület-felhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó, 
terület-felhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek területével növelt területtel kell számítani. Az 
eltérő terület-felhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál 
alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos terület-felhasználási egységekhez 
hozzászámítani. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem válik szükséges. 

 
Beépítésre nem szánt területek 

Terület-felhasználási 
egység 

Jele Terület (ha) % 

lakó Falusias lakóterület 116,22 4,3 
vegyes Településközpont vegyes terület 10 0,4 
gazdasági Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 56,59 2,1 
különleges Különleges sportterület 1,38 0,1 

Különleges temető terület 1,14 0,0 
Különleges idegenforgalmi 14,5 0,5 
Különleges hulladékudvar terület 0,49 0,0 
Különleges mezőgazdasági üzemi 1,82 0,1 

Összesen:  202,14 7,5 
 

Beépítésre nem szánt területek 
Terület-felhasználási egység Jele Terület (ha) % 
Közúti közlekedési terület - főutak KÖu 25,04 0,9 
Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 13,77 0,5 
Közműterület Kökm 1,25 0,0 
Zöldterület Zkk 2,53 0,1 
Erdő terület (védelmi, gazdasági) E   0,0 
Erdőterület - védelmi Ev 89,79 3,3 
Erdőterület - gazdasági Eg 1234,22 46,0 
Erdőterület - közjóléti Ek 10,31 0,4 
Kertes mezőgazdasági terület Mk 44,34 1,7 
Általános mezőgazdasági terület Má-á 823,02 30,7 
Általános mg - megújuló energiatermelő Má-em 195,24 7,3 
Vízgazdálkodási terület V 8,55 0,3 
Különleges sportterület Kbsp 1,18 0,0 
Különleges rekreációs terület Kbre 27,00 1,0 
Különleges napelempark Kbnp 3,22 0,1
Különleges szélkerék erőmű Kbem 0,54 0,0 
Összesen: 2476,92 2480,00 
Közigazgatási terület összesen: 2682,14 2682,14 

A területi mérleg számításánál: 
 a területi értékek az ingatlan-nyilvántartási térképről mért adatok alapján készültek.  
 Közúti közlekedési területekbe kerültek az országos fő- és mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak. 
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5. MELLÉKLET AZ 58/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

1. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATI ELEMEK 

Az OTrT 1  és a GyMSTrT 2  szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a 
településszerkezeti terv figyelembe vette, azok nyomvonalának jelölésénél a hatályos területrendezési terveknek 
megfelelő nyomvonal jelölés szerepel. Az országos jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala az OTrT szerkezeti 
terve szerint, a térségi jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala a GyMSTrT szerkezeti terve alapján kerül 
feltűntetésre a településszerkezeti terven. 

A területrendezési tervek szerkezeti tervlapja alapján a Településszerkezeti terven jelölt műszaki 
infrastruktúra-hálózati elemek: 

1.1. Országos jelentőségű szerkezeti elemek 

A meglévő műszaki infrastruktúra-hálózat elemek a Településszerkezeti terven a tényleges nyomvonalnak 
megfelelően jelöltek, az ingatlan-nyilvántartási térkép, illetve az egyes szervezetek adatszolgáltatása 
szerint. 

 a közigazgatási területen halad a 84. számú Balatonederics- Sárvár-Sopron másodrendű főút 
nyomvonala, a településszerkezeti terv meglévő hálózati elemként jeleníti meg, mint országos főút. 

 a szerkezeti terv jelöli a Szombathely – Sopron- Ágfalva (Ausztria) nyomvonalon közlekedő - egyéb 
országos törzshálózati vasútvonalat, a településszerkezeti terv a meglévő vasútterületet, mint kötöttpályás 
közlekedési elem szerepelteti. 

 Sopronkövesd térségében halad a Répcelak-Sopron (616.) földgázszállító vezeték, a településszerkezeti 
terv jelöli a nyomvonalat annak védőtávolságával. 

A tervezett országos műszaki infrastruktúra-hálózat elemek nyomvonala: 

 a közigazgatási területet északnyugat-délkelet irányban szeli át M9–es tervezett gyorsforgalmi út, mely 
Nagycenk térsége(M85)-Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd-
Szatymaz-Szeged-Makó (Románia) nyomvonalon halad, Sopronkövesd belterületétől nyugatra. A terv 
felülvizsgálat során az aktuális OTrT alapján kerül feltüntetésre a tervezett nyomvonal. A nyomvonal 
szerepeltetése összhangban van az OTrT 31/B.§ a) pontjában, a 9.§ (7) bekezdésében és 10.§ (2) 
bekezdésében foglaltakkal.  

 a közigazgatási területen halad a 9A jelű (részben 13-as jelű Euro Velo®) országos kerékpárút. 

1.2. Térségi jelentőségű szerkezeti elemek:  

 térségi jelentőségű mellékútként kezelt a 8628 j. Pinnye-Sopronkövesd illetve a 8627 j. Fertőszentmiklós- 
Lövő-Kőszegösszekötő út nyomvonala, 

 a szerkezeti terv térségi mellékútként jelöli a Füles (Nikitsch)-Sopronkövesd községet összekötő út 
nyomvonalát 

 térségi határátlépési pont jelölt Ausztria irányába, 

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

 a térségi szerkezeti terv Sopronkövesd területén meglévő kiserőművet jelöl, 

 térségi szerkezeti terv átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a 
közigazgatási területet észak-dél irányban szeli át, a településszerkezeti terv jelöli ennek 
nyomvonalát és védősávját, 

 a közigazgatási területen halad a belterületet észak-dél irányban átszelő térségi szénhidrogén 
szállítóvezeték, a településszerkezeti terv jelöli ennek nyomvonalát és védősávját, 

 közigazgatási területen térségi belvíz- és öntöző csatorna jelölt, a Temető-árok mentén, ezeket a 
településszerkezeti terv nem vízgazdálkodási területként kezeli, 

1.3. A tervezett nyomvonal kijelölés igazolása: 

Az OTrT szerkezeti tervlapján szereplő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét és 
vonatkozó előírásait a településszerkezeti terv figyelembe vette a tervezett az M9 gyorsforgalmi út kijelölésénél. A 
tervezett M9 gyorsforgalmi út több változata is érinti a település területét. A Településszerkezeti terven az M9 
gyorsforgalmi út OTrT-ben szereplő nyomvonalának tervezett tengelye kerül jelölésre. A terv és az út nyomvonalának 
jelen állapotában eltérés igazolása nem értelmezhető. 

A 9A jelű (részben 13-as jelű Euro Velo®) országos kerékpárút nyomvonala az OTrT alapján, eltérés nélkül került 
kijelölésre a 8627 j. Fertőszentmiklós- Lövő-Kőszegösszekötő út nyomvonala mentén. 

2. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉS A TELEPÜLÉSI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

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

Település Területfelhasználás Terület (ha) Arány (%) 

Sopronkövesd 

hagyományosan vidéki települési térség 181,92 6,79 

erdőgazdálkodási térség 1487,83 55,58 

mezőgazdasági térség 1007,29 37,63 

Összesen (MTrT szerint): 2677,65 100 

Az OTrT előírásai szerint az erdőgazdasági, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség legalább 85%-át a 
megfelelő települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térség bármely települési 
területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a települési területi mérlegben legalább a következő 
minimális területeket kell biztosítani: 

Térségi területfelhasználási kategória Települési területfelhasználási egység 
hagyományosan vidéki 
települési 
térségmin.85% 

154,63 
 Bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható 

erdőgazdálkodási 
térség min.75% 

1115,87  erdőterület 
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mezőgazdasági térség 
min. 85% 

856,71 

 

mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi 
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki 

A Megyei tervvel való összhang igazolása ennek alapján: 

Térségi 
területfelhasználási 
kategóriák 

Győr-Moson-Sopron megyei TRT 
szerint1 

Településszerkezeti terv szerinti2 

Térségi 
területfelhasználási 
kategória területe 

Település 
közigazgatási 

területéhez 
viszonyított arány 

Térségi 
területfelhasználási 
kategória területe 

Település 
közigazgatási 

területéhez 
viszonyított arány 

ha % ha % 
hagyományosan vidéki 
települési térség 181,92 6,79 244,73 9,1 
erdőgazdálkodási 
térség 1487,83 55,58 1334,32 49,8 

mezőgazdasági térség 1007,29 37,63 1103,09 41,2 
Összesen (MTrT 
szerint): 2677,65 100   
Teljes közigazgatási 
terület: 2681,94  2682,14 100,2 

MEGFELEL! 

3. ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

országos és kiemelt térségi 
övezetek: településszerkezeti terv megfelelősége: 

országos ökológiai hálózat 
országos övezete, 

magterület kiemelt térségi övezete 

A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.  

Az ökológiai folyosó övezetének területén új beépítésre szánt terület, valamint 
külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő területfelhasználási egység 
nem került kijelölésre. Új közlekedési, infrastruktura elem nem érinti.  

országos ökológiai hálózat 
országos övezete, 

ökológiai folyosó kiemelt térségi 
övezete 

A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.  

Az ökológiai folyosó övezetének területén új beépítésre szánt terület, valamint 
külszíni művelésű bányatelek létesítését lehetővé tevő területfelhasználási egység 
nem került kijelölésre..  

országos ökológiai hálózat 
országos övezete, 

pufferterület kiemelt térségi 
övezete 

A településszerkezeti terven az övezet lehatárolása a Duna Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt.  

Az övezet területén a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet nem jelöl 
ki. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület országos övezete 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása alapján történt az országos övezet 
lehatárolása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre 
szánt terület kijelölése nem történt, az övezethez tartozó területek jellemzően 
erdőtervezett területek, melyeket a településszerkezeti terv erdő 



22 

területfelhasználási egységbe sorol. 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
országos övezete 

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

Országos vízminőség-védelmi 
terület határa 

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

 

4. EGYÉB TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
 

Térségi területfelhasználási rendelkezés Településrendezési eszközök megfelelősége 

Erdőgazdálkodási térség 

Országos Erdőállomány Adattár szerint 
erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközöknek legalább 
95%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] 
azaz, 

1149,94 ha*0,95=1092,443 ha 

sorolandó erdőterületbe 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett erdőterületek 
Sopronkövesd közigazgatási területén 1149,94 ha erdő besorolású terület, 
42,01 ha egyéb területből állnak.. Ezek nagy része erdőterület 
területfelhasználásba került, kivéve azok a területek, melyek a korábbi 
településszerkezeti terv szerint gzadasági területbe soroltak (Péter major). 
Jelen módosítás kapcsán erdőterület átsorolás nem történt. Az eltérő 
terület felhasználásba sorolt terület 1,9 ha területet jelent, így a 
rendelkezésnek a besorolás megfelel. 
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6. MELLÉKLET AZ 58/2017. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

1. Területi mérleg és biológiai aktivitásérték számítás meghatározása: 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási egység Jele 

Területe

(ha) % 

BA 
érték-
mutató 

számított 
BA érték 

felülvizsgálat 
szerinti terület 

(ha) % BA érték 

Falusias lakóterület  Lf 109,37 4,1 2,40 262,49 116,22 4,3 278,93

Településközpont vegyes terület  Vt 3,68 0,1 0,50 1,84 10 0,4 5,00

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  Gksz 42,85 1,6 0,40 17,14 56,59 2,1 22,64

Különleges sportterület  Ksp 2,73 0,1 3,00 8,19 1,38 0,1 4,14

Különleges temető terület  Kte 1,43 0,1 3,00 4,29 1,14 0,0 3,42

Különleges idegenforgalmi  Kid 42,45 1,6 1,50 63,68 14,5 0,5 21,75

Különleges hulladékudvar terület  Khu 0,0 3,2 0,00 0,49 0,0 1,57

Különleges mezőgazdasági üzemi  Kmü 0,0 0,7 0,00 1,82 0,1 1,27

Összesen: 202,51 7,6   357,62 202,14 7,5 338,72
BA = biológiai aktivitás 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Területfelhasználási egység Jele 
Területe

(ha) % 

BA 
érték-
mutató 

számított 
BA érték

felülvizsgálat 
szerinti terület 

(ha) % BA érték 
Közúti közlekedési terület - főutak KÖu 25,04 0,9 0,6 15,02 25,04 0,9 15,02
Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 13,88 0,5 0,6 8,33 13,77 0,5 8,26
Közműterület Kökm 1,20 0,0 0,6 0,72 1,25 0,0 0,75
Zöldterület Zkk 1,26 0,0 6 7,56 2,53 0,1 15,18
Erdő terület (védelmi, gazdasági) E 1292,55 48,2 9 11632,95   0,0 0,00
Erdőterület - védelmi Ev   0,0 9 0,00 89,79 3,3 808,11
Erdőterület - gazdasági Eg  0,0 9 0,00 1234,22 46,0 11107,98
Erdőterület - közjóléti Ek  0,0 9 0,00 10,31 0,4 92,79
Kertes mezőgazdasági terület Mk 44,34 1,7 5 221,70 44,34 1,7 221,70
Általános mezőgazdasági terület Má-á 898,37 33,5 3,7 3323,97 823,02 30,7 3045,17
Általános mezőgazdasági - me Má-em 195,24 7,3 3,7 722,39 195,24 7,3 722,39
Vízgazdálkodási terület V 7,75 0,3 6 46,50 8,55 0,3 51,30
Különleges sportterület Kbsp  0,0 3,2 0,00 1,18 0,0 3,78
Különleges rekreációs terület Kbre  0,0 3,2 0,00 27,00 1,0 86,40
Különleges napelempark Kbnp  0,0 3,2 0,00 3,22 0,1   
Különleges szélkerék erőmű Kbem  0,0 3,2 0,00 0,54 0,0 1,73
Összesen: 2479,63 92,5   15979,14 2476,92 480,00 92,5
Közigazgatási terület összesen: 2682,14 100,0   16336,76 2682,14 682,14 100,0
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2. A változásokból adódó biológiai aktivitásérték alakulása:  

A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 
rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán a biológiai 
aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, a növekmény mértéke 182,52. 
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