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1. ELŐZMÉNYEK 

Sopronkövesd településrendezési eszközeinek az új településszerkezeti tervét a záró szakmai 
vélemény birtokában 58/2017. (VI.28.) önkormányzati határozattal fogadta el az önkormányzat a 
felülvizsgálat és az egyeztetések lezárását követően. Ugyancsak az eljárás és folyamat részeként 
készült a helyi építészi szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a 3 mellékletet képező szabályozási terv. A 
megállapító rendelet: a 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzat a településrendezési 
eszközök adta keretek között próbálja a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céljait 
megvalósítani.  

Ennek során az óvoda bővítés igénye előtérbe került. Sopronkövesden az óvodát igénybe venni 
kívánok számának folyamatos növekedése szükségessé teszi az óvoda meglévő épületének és 
területének növelését. A mai kapacitási igényekhez képest 4 foglalkoztatós óvodát szeretnének 
megvalósítani az országos pályázati lehetőségekkel élve. Ehhez azonban első lépésként a 
településrendezési eszközöket szükséges módosítani, a meglévő településközponti vegyes terület-
felhasználásba és építési övezetbe sorolt intézményi telket szükséges növelni a célzott kapacitás 
igényhez. A hatályos tervek az óvoda vonatkozásában a meglévő adottságokat konzerválják. 

A helyben dolgozás a munkalehetőségek, foglalkoztatások bővülése kapcsán ugyan csak jelentős az 
igény a lakótelkek iránt a településen is és a térségben. A kijelölt és besorolt lakóterületi fejlesztési 
területek egy részén megindult a terület előkészítés a tényleges igénybevétel (művelésből való kivonás, 
tulajdonváltás, telekalakítás, elő-közművesítés). A hatályos településrendezési tervekben szereplő 
északkeleti és délnyugati kijelölt lakóterületi fejlesztési területeken az önkormányzat nem tudja 
megindítani a terület előkészítést a vasút melletti zöldterület - tó környékén, a Hársfa utcától északra 
kijelölt földrészleten és a nyugati délnyugati földrészleteken, kertvégeken, a Kardos-ér közelében a 
Rákóczi utcától délre, a Felszabadulás utcától délre. 
Fejlesztési céllal ténylegesen Igénybe vehető földrészlet az északnyugati belterületi határhoz 
kapcsolódna. Így szükségessé válik a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítása is. 
Vagyis a korábban kijelölt és igénybe nem vehető földrészletek visszakerülnének mezőgazdasági 
terület-felhasználásba és a lakóterületi fejlesztési céllal hasznosítható északnyugati terület kapná a 
falusias lakóterületi és a településközponti besorolást.  
A településfejlesztési koncepció célkitűzései is változatlanok: 

• széleskörű önkormányzati szolgáltatás, aminek része a magas színvonalú óvodai ellátás 
biztosítása minden jelentkező gyermeknek, 

• lakókörnyezet igényes kialakítása és színvonalas fejlesztése, településhez kötődés erősítése. 
Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a településszerkezeti terven jelölt 
terület-felhasználási egységek módosítása, valamint az ennek megfelelő építési jog biztosítása. 
Az Önkormányzat a módosítások által lehatárolt területet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja értelmében 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, így a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint. 
A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatás kérés a teljes közigazgatási 
területre vonatkozó felülvizsgálat kapcsán megtörtént, a rendelkezésre bocsátott, releváns adatok jelen 
módosításba is beépülnek, mint kiindulási peremfeltételek.  
A településrendezési eszközök készítésével egyidejűleg zajlik a véleményeztetés a partnerségi 
egyeztetés szabálya szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint 
gazdálkodó szervezetek, tulajdonosok, fejlesztők.) 
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A településrendezési eszközök jelen módosítása az országos jogszabályi környezet hatályos állapota 
szerint készül (Étv., OTÉK, 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet, stb.). Így a felülvizsgálat során 
elkészített munkarészek nem részei jelen dokumentációnak. (nem készül települési örökségvédelmi 
hatástanulmány, környezeti vizsgálat és értékelés).  

A tervezési feladat elvégzésével Sopronkövesd község önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és 
Településtervezési, Építészeti Kft.-t bízta meg.  
Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így településszerkezeti terv 
módosítását és a módosítás leírását, a területi mérleg változását az érintett területek kapcsán, az 
építési szabályzat módosítását és ennek mellékleteként a szabályozási terv módosítását, valamint 
ezekhez készült közös alátámasztó munkarészeket. 
A felülvizsgálat kapcsán elkészültek a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó javaslatok. Az 
elfogadás óta mindössze 1 év telt el. A teljes körű elemzések, a megállapítások érdemben nem 
változtak így azok aktualizálása nem indokolt. Nem szükséges a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
tartalomi melléklete szerinti megalapozó vizsgálat kivonatolása, újra dokumentálása. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál 
a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti 
meghatározása alapján kell eldönteni. A módosítás területrészein a környezeti vizsgálat lefolytatása 
önkormányzat véleménye szerint nem szükséges. Az óvoda változatlanul a központban marad az 
iskolával határosan. Így bővítése a tömbbelső felé képzelhető csak el. A korábban közkerti 
zöldterületként kiszabályozott terület a gyermekintézmény zöldfelületeként létrejön. Sopronkövesd 
településközpontjának térarányai területhasználati intenzitásai nem változnak. A módosítás 
jelentősége csekély a környezetre nézve.  
A lakóterületi fejlesztés a település déli délnyugati részéről északra helyeződik. Az itt lévő földrészletek 
az átlagnál gyengébb minőségi osztályba tartoznak, igénybe vételük kedvezőbb, mint a korábban kijelölt 
területek esetében. A területcseréből következik, hogy a módosítás részeként kijelölt fejlesztési terület 
környezeti hatása, a módosítás jelentősége is csekély. 

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére 
adatszolgáltatásként átadott digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával. Az alaptérkép 
topográfiai térkép alapján egészült ki magassági adatokkal, szintvonalakkal. 
 

2. MÓDOSÍTÁS CÉLJA ÉS INDOKLÁSA 

A felülvizsgálat elfogadása, hatályba léptetés óta eltelt 1 évben jelentős változások nem következtek be 
így nincs szükség a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz készített 

megalapozó vizsgálat aktualizálására. 
Sopronkövesd önkormányzata a 93/2018. (VIII. 29.) 
önkormányzati határozattal a 03/1 és a 03/2hrsz-ú 
földrészleteket kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította. 
 

Az 1a jelű módosítási terület a belterülethez 
északnyugatról közvetlenül kapcsolódik. Így a meglévő 
infrastrukturális hálózatba a terület az igénybevételkor 
közvetlenül beintegrálható. Hálózati szinten 
fejleszthető a kiszolgáló lakóút rendszere, hálózati 
rendszerben építhetők tovább a lakóutak, ugyancsak 
szervesen csatlakoztathatók a teljes közműellátást 
biztosító vezetékek. A lehatárolt terület hasznosítási 
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célja a 84. számú másodrendű főúthoz kapcsolódóan településközponti ellátó kiszolgáló kereskedelmi 
építmények megvalósíthatósága. A fennmaradó területeken lakópark jelleggel lakóterületi fejlesztés 
céljára szükséges kijelölni a terület-felhasználást és az építési övezetet. 

A Felszabadulás utcához kapcsolódik az 1b jelű módosítási 
terület. Itt a cél a 3 falusias lakóterületi teleksor 
visszasorolása általános mezőgazdasági terület-
felhasználásba és övezetbe. 
A hatályos tervi kijelölés átlagos vagy átlagosnál jobb 
minőségi osztályba tartozó földrészleteket érint, ezért a 
tulajdonosok a jelenlegi mezőgazdasági használatot 
szeretnék a továbbiakban folytatni. Az átalakulási szándék 
hiánya mellett itt is jelentősek a megvalósításhoz 
kapcsolódó infrastrukturális költségek (nincsen feltáró 
kiszolgálóút, nincsen kiépítve a teljes közműellátást 
biztosító közműhálózat). Így a visszasorolás szabad utat 
teremthet a jelenlegi használatnak és az északnyugati 
lakóparki fejlesztés előkészítésének, ütemezett 
megvalósításának.  

 

2 jelű terület a település központi részén helyezkedik el. Ez Sopronkövesd formálódó folyamatosan 
fejlődő központi része 

Itt újult meg az önkormányzat hivatalának 
emeletes épülete, itt fejlődött a mai 
kapacitására az általános iskola és itt létesült 
a bővíteni kívánt óvoda. A két 
gyermekintézmény az Iskola utcára 
szerveződik. Az önkormányzati épület és a 
műemléki római katolikus templom a Kossuth 
Lajos utcai teresedésnek meghatározó 
épületei. Az utcafrontok már beépültek, így új 
épület elhelyezésére meglévő épületek 
bővítésére az óvoda esetében is csak a 
tömbbelső irányában van igénybe vehető 
használható terület. 
Az önkormányzat mögé kerül a sportcsarnok. 

Az óvoda bővítését, a 4 foglalkoztatós végső 
állapot megvalósíthatóságát szolgálná a 
módosítás. A cél az óvoda telkének 

növelhetősége a zöldterületi közkert településközponti építési övezetbe olvasztásával. Csak a 
megnövelt telek tudja befogadni az újabb foglalkoztatókat és a foglalkoztatókhoz szervesen kapcsolódó 
játszó és pihenő udvarokat, kertrészeket. (az óvoda beépíthetősége, a zöldfelületek, játszóudvarok 
nagysága szabvány szerint meghatározott) 
A Zkk jelű közkert területcserével átkerül a tömböt kiszolgáló és feltáró út északnyugati határára. 
Összességében a leendő sportcsarnoktól északra lévő Vt-SZ/1 jelű építési övezet és a Zkk jelű övezet 
helyének a cseréje a módosítás célja. 
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3. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT) és a Győr-Moson-
Sopron Megyei Területrendezési Tervvel (Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú 
rendelete a Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról) 
(GYMSTrT) az összhangot a településszintű településszerkezeti terv biztosítja. A felülvizsgálat során 
elkészült hatályos tervek kapcsán az OTrT és a településszerkezeti terv közötti összhang 
megteremtésére sor került. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2014. 
január 1-től hatályos állapotát (OTrT) vette alapul a felülvizsgálat. A hatályos, 2010.-ben felülvizsgált 
GYMSTrT értelemszerűen nem lehet teljes összhangban az OTrT-vel, így a GYMSTrT egyes 
rendelkezéseit, valamint a műszaki-infrastrukturális hálózatok nyomvonalát, övezeti előírásokat és 
lehatárolásokat az OTrT felülírta a GYMSTrT módosításáig. 

Az országos jelentőségű szerkezeti elemek a részmódosítási területeket nem érintik. Az északi 
lakóterületi fejlesztési terület határos a 84. számú másodrendű főúttal, annak nyomvonalához igazodik. 
A lakóterületi fejlesztés belterületi területhasználatot követel meg. tervezett új úthálózatát úgy kell 
kialakítani, hogy ne ütközzön a lakóterületi és településközponti telekhasználat.  

Jelen részmódosítás keretében a területfelhasználás 2 esetben változik nagyobb mértékben a 
településen, az 1a és 1b jelű területnél. Az 1a jelű területnél megközelítően 19ha-ral növekszik a 
beépítésre szánt területek nagysága, lakóterületi és településközponti besorolással. Az OTrT 
Sopronkövesd közigazgatási területén 2 térségi terület-felhasználást rögzít. Az egyik a vegyes terület-
felhasználású térség a másik az erdőgazdálkodási térség. A vegyes terület-felhasználású térségen 
belül 25%-ban kijelölhetők a belterület települési terület-felhasználásai (lakóterület, településközponti 
terület, gazdasági terület, beépítésre szánt különleges terület, stb.). A fennmaradó 75%-on a 
területeket, földrészleteket mezőgazdasági terület-felhasználásba kell sorolni. A módosítás részben 
csere, részben terület-felhasználási változás, új falusias lakó- és új településközponti kijelölés.  

A beépítésre nem szánt területi visszasorolás általános mezőgazdasági terület-felhasználásba és 
övezetbe szintén a vegyes terület-felhasználású térségen belül jelenik meg. a tényleges terület-
felhasználási térségek területeit a GYMSMTrT rögzíti. Az eltérés mértékét és az összhangot a megyei 
terv szintjén lehet igazolni. 

A módosítás terület-felhasználásai átsorolásai nem ellentétesek az Ország Szerkezeti Tervével a 
vegyes terület-felhasználási térségek és az infrastrukturális hálózatok kapcsán. 

 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ORSZÁGOS ÖVEZETEI - KIVÁGATOK 

3/1. melléklet: Az országos ökológiai hálózat övezetéről 

 

A közigazgatási terület érintett az országos ökológiai 
hálózat övezetével. Az országos övezet területén az 
ökológiai hálózat természetes és természet-közeli 
élőhelyek és azok kapcsolatának megőrzése az 
elsődleges cél. Ennek megfelelően az értékes élőhelyek, 
meglévő erdőterületek és a NATURA2000 területként is 
nyilvántartott területek (vízfolyások környezete) kerültek 
ebbe az övezetbe. Az országos övezet lehatárolása, 
pontosítása a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján történt.  
A településszerkezeti terv és a módosítás az övezet 
területén új beépítésre szánt területet nem jelöl ki  
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3/4. melléklet:  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről 

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

 

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

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

A módosítás beépítésre szánt lakó és 
településközponti területei a térségi övezetet nem 
érintik 

 

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetéről 

 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó terület a közigazgatási terület keleti részén 
található. Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi 
építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

A településszerkezeti terv új beépítésre szánt területet 
nem jelöl ki az övezettel érintett területen.  

A térségi országos övezetek és a módosítás között is biztosított az összhang, az új lakóterületi 
és településközponti kijelölés egyik övezetet sem érinti.  
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Győr – Moson - Sopron megye területrendezési terve 
A GYMSTrT felülvizsgálata 2010-ben történt, összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban 
felülvizsgált) rendelkezéseivel. A GYMSTrT és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-hálózatokat az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell 
figyelembe venni, ezért itt csak a térségi jelentőségű szerkezeti elemek ismertetésére szorítkozunk, 
melyek a hatályos GYMSTrT Szerkezeti Terv szerint a módosítási területek kapcsán a következők: 

 a megyei szerkezeti terv térségi mellékútként jelöli a Füles (Nikitsch) – Sopronkövesd 
községet összekötő út nyomvonalát. Ez a nyomvonal a jelenlegi északi belterületi határon 
halad. Ennek fut neki délről a Jókai Mór utca és a Dózsa György utca. A területhasználatnál 
és a szabályozásnál a térségi mellékút szerepet figyelembe kell venni. A kiszolgáló új 
úthálózatot a meglévő lakóutcákhoz célszerű igazítani a módosítás során. 

 térségi határátlépési pont jelölt Ausztria irányába, a pont a belterülettől távol helyezkedik el.  
a tervezett határátlépési pont és az északi ütemezett belterület bővítés egymásra 
kedvezőtlenül nem hat. 

 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. Az új fejlesztési terület irányába a 
kerékpárút nem megy tovább. 

A GYMSMTrT területi mérlege terület-felhasználási kategóriák szerint tartalmazza Sopronkövesd 
közigazgatási területére vonatkozó térségi terület-felhasználási kategóriák területét és a közigazgatási 
területhez viszonyított 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 (GYMSMTrT szerint): 2677,65 100 

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

Térségi terület-felhasználási kategória Települési terület-felhasználási egység 

hagyományosan vidéki települési 
térség min.85%-a beépítésre 
szánt terület 

154,63  
Bármely települési terület-felhasználási 
egységbe sorolható 

erdőgazdálkodási térség 
min.75%-a erdő besorolású 

1115,87  erdő terület-felhasználásba tartozó 

mezőgazdasági térség, min. 85% 856,71  

mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem 
szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület-felhasználási egységbe 
kell sorolni. A térségben nagyvárosias lakóterület 
és vegyes terület terület-felhasználási egység 
nem jelölhető ki.  
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A Megyei térségi tervvel való összhang igazolása ennek alapján: 

Térségi terület-
felhasználási 
kategóriák 

Győr-Moson-Sopron megyei TrT szerint1 Településszerkezeti terv szerinti2 

Térségi terület-
felhasználási 

kategória területe 

besorolandó terület 

legalább 
Térségi terület-felhasználási 

kategória területe 

Település 
közigazgatási 
területéhez 

viszonyított arány 

ha ha ha % 

hagyományosan 
vidéki települési 
térség 181,92 154,63 

247,81 +13,69-
7,35+0,58+4,41+0,58+11,6 

271,41 10,1 
erdőgazdálkodási 
térség 1487,83 1115,87 1334,32 49,8 

mezőgazdasági 
térség 1007,29 856,71 

1100,01+7,35-14,13-0,58-
3,97-0,58 

1088,1 40,1 
Összesen (MTrT 
szerint): 2677,65 100 2682,14 100,1 
Teljes közigazgatási 
terület: 2681,94    

A GYMSMTrT szerkezeti terv szerinti térségi kategória terület-felhasználási besorolása a 
módosítást követően is MEGFELEL! 

A hagyományosan vidéki települési térség kismértékben növekszik. A térségi terven meghatározott 
hagyományosan vidéki települési térség 85%-át meghaladja, megközelítően 100ha-ral. A tervezett 
belterület a közigazgatási területhez viszonyított nagysága 9,7%. A hatályos tervhez viszonyított 
növekmény mindössze 0,3-0,4%. A térségi terv csak a besorolandó területnagyság minimumot 
határozza meg, a térségi terület-felhasználási kategória növekedési korlátját nem tartalmazza. Jelen 
módosítás révén létrejövő csekély növekedés (falusias lakóterületi, gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató, településközponti, zöldterületi) összhangban van a megyei tervvel. 

Az erdőgazdálkodási térség besorolása és a településszerkezeti tervi erdő terület-felhasználási 
besorolás nem változik. A jelen módosítás erdőterületeket nem érint. A térségi kategória minimumánál 
1115,87ha, nagyobb terület 1334,32ha került a hatályos terven erdő terület-felhasználásba. A 
közigazgatási területhez viszonyított 49,8%-os arány változatlan marad. Az összhang a módosítást 
követően is biztosított. 

A hatályos terven kijelölt mezőgazdasági területfelhasználás területi nagysága csökken az Lf jelű 
falusias, a Vt jelű településközpont, a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató és a Zkk jelű közkerti 
területfelhasználás tervezett igénybevétele miatt. A csökkenés ellenére a településszerkezeti tervi 
mezőgazdasági területfelhasználás nagyobb, mint a térségi területfelhasználás besorolása. 
1007,29ha a tartozik a megyei terv szerint mezőgazdasági térségbe. A településszerkezeti terven a 
módosítás után is 1088, 01ha tartozik mezőgazdasági terület-felhasználásba. A ténylegesen besorolt 
mezőgazdasági területfelhasználás 8%-kkal nagyobb a megyei tervi meghatározásnál. A megyei 
tervhez viszonyított eltérés lehetőségével továbbra sem kíván élni a település, vagyis az 
összhang biztosított. 

 

 



Sopronkövesd településrendezési eszközeinek módosítása 2019 

9 

 

4. ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 

A módosítás összhangban van az elfogadott hatályos településfejlesztési koncepcióval. Az 
önkormányzat számára rendkívül fontos a kötődést erősítő települési környezet megteremtése.  

A népesség megtartó erőt növeli, a fiatalok helyben maradását segíti az óvodai kapacitás bővítése. A 
távlati kapacitás igény 4 foglalkoztató létrehozása. A végső elérendő cél a rendelkezésre álló kapacitás 
megduplázása, ami az oktatás és a humán infrastruktúra fejlesztés jövőképébe is bele illik. A 
lakóterületi fejlesztés helykijelölésének cseréje a lakókörülmények minőségét emeli. Az új északi 
területen megvalósíthatóbb a terület előkészítés, telekosztás. Igényesebb színvonalasabb, településhez 
igazodó lakókörnyezet hozható létre részben kistársasházas telkeken és egyedi családi házas telkeken. 
Helyi kereskedelem és szolgáltatás számára bővülési lehetőséget teremt a 84. számú másodrendű 
úthoz kapcsolódó besorolás. A lakóterületi fejlesztéshez ennek révén szervesen tud kapcsolódni a 
kereskedelmi szolgáltató és településközponti ellátás emelése is. 

 

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE 

 

58/2017. (VI. 28.) önkormányzati 
határozattal elfogadott településszer-
kezeti terv vonatkozik az 1a és 1b 
területre. A belterület északnyugati 
határánál valósult meg a határhoz és 
Fülesre (Nikitsch) vezető kiszolgáló 
út. Az út a jelenlegi belterületet 
északról zárja le, falusias lakóterület 
és kereskedelmi szolgáltató 
területfelhasználás kapcsolódik 

hozzá. A belterület és a Franciska major közötti földrészletek általános mezőgazdasági területbe 
tartoznak. A mezőgazdasági területeket a 84. számú másodrendű főút osztja ketté. Nyomvonala, a 
belterületet elhagyva, északra halad tovább. A főút külterületi jellegéből és a határos telkek beépítésre 
nem szánt mezőgazdasági használatából következően a 84 főút mindkét oldalán 100m-es védőtávolság 
jelent esetleges építési szándék esetén korlátozást a kapcsolódó telkeken. A módosítással érintett 
terület délnyugati határán és az északi határa közelében villamos szabadvezeték halad. A 
szabadvezetéknek a jelenlegi általános mezőgazdasági besorolásra és használatra nincsen 
kedvezőtlen korlátozó hatása. Az 1b terület a településszerkezeti terven a tervezett belterület része, 
feltáró kiszolgáló út révén kétoldali falusias lakóterületi fejlesztésre ad lehetőséget a besorolás szerinti 
területfelhasználás. A megvalósíthatóságot gátolhatja a régészeti lelőhelyi érintettség, amely a teljes 
kijelölt besorolt terület 1/3-át lefedi. 

58/2017. (VI. 28.) önkormányzati határozattal elfogadott 
településszerkezeti terv vonatkozik a módosítással érintett 2 jelű tömbre 
a település központi részén. A 84. számú másodrendű főút átkelési 
szakasza a központ előtt halad el. Itt csatlakozik be a 8628 jelű Pinnye – 
Sopronkövesd összekötő út. A központi tömbben vannak a település 
legjelentősebb intézményei, (Önkormányzat, iskola, óvoda, műemléki 
templom, előkészítés alatt a sportcsarnok, termelői piac, az 
intézményeket összefogó közkert) így a telkek itt településközpont 
vegyes terület-felhasználásba tartoznak. A tervezett közkert zöldterülete 

összefogja az intézmények telkeit, de gátat szab az óvoda bővíthetőségének, a telekterület a hatályos 
besorolás szerint nem bővíthető, további foglalkoztatók emiatt nem építhetők. 
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A hatályos szabályozási terveket a 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet mellékleteként fogadták el. 

Az 1a jelű terület, vagyis a „Soproni útra dűlő” a 
külterületi szabályozási tervmellékleten 
szabályozott a külterületi használat szerint. A 
Fülesi út 16m-es szabályozása érinti a dűlő telkét. 
Egyéb útszélesítés kiszabályozás nincs a 
dűlőben és környezetében. Az országos főút és a 
külterületi kiszolgáló utak az ingatlan nyilvántartás 
szerinti szélességgel szerepelnek a terven. A 
dűlő általános mezőgazdasági övezetbe került. 
Korlátozó elem a főút menti 100m-es 
védőtávolság a külterületi jelleg miatt. A jelenlegi 
használatot szintén nem zavaró korlátozó elem a 
Franciska majort is ellátó villamos szabadvezeték 

és védőtávolsága. A szabadvezeték egyrészt a Franciska majorhoz vezető külterületi utat kíséri, a 
majortól azonban keletre fordul a 03/2hrsz-ú telek fölött haladva keresztezi le a főutat. 

Az 1b terület a „Nyugati kertalja” és a „Völcseji 
határra dűlő” közelében van. Itt a tervezett 
belterületi határig a jelenlegi mezőgazdasági 
kertek földrészletek falusias lakóterületi 
besorolást kaptak. A Lajos majorhoz vezető út 
kiszabályozása biztosítja a terület feltárhatóságát. 
A belterület déli – délnyugati határát képező út 
megnövelt szélessége 16m. Az új lakótömböket 
kiszolgáló út szélessége is 16m. a leendő telkek 
Lf-O/3 jelű építési övezetbe kerültek. A telkek 1/3-
ra ráfed a régészeti lelőhely lehatárolása. Ez 
jelentősen megnehezíti a tényleges 
beépíthetőséget. A tervezés megkezdése előtt 
régészeti örökségvédelmi hatástanulmányt kell 
készíteni. A tanulmányban foglaltak alapján lehet 
csak építési tevékenységet végezni, épületet 
elhelyezni. A terület igénybevételét a szántó 3 

átlagosnál jobb művelési minőségi osztályba tartozás is nehezíti. A déli belterületi határnál kiépült és 
működő autószerelő műhely és telephely sem teszi vonzóvá a szomszédos telkeken a lakóterületi 
átalakulást. Sopronkövesd szempontjából kedvezőbb az építési övezeti besorolás megszüntetése, a 
földrészletek mezőgazdasági hasznosításának megtartása.  

Az elfogadott hatályos HÉSZ teljes körűen szabályozza az építési telkekre vonatkozó építési 
jogokat. A módosítás részeként a szabályok változtatásának igénye nem merült fel.  
 

6. TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Sopronkövesd térségi kapcsolatait településhálózati összefüggéseit a felülvizsgálat részeként készített 
alátámasztó munkarész tárgyalta. Jelen módosításnak nincs kihatása az alátámasztó javaslatban 
felvázolt kapcsolati rendszerekre településhálózati összefüggésekre.  

A hatályos településrendezési eszközökben rögzített hagyományosan vidéki települési térség alakja 
változik meg kis mértékben annak révén, hogy a lakóterületi fejlesztési területek egy része nyugatról az 
északnyugati belterületi határhoz kerül. A déli belterületi határhoz kapcsolódóan a települési szövet a 
kialakult állapot szerint keskenyebb marad, nem szélesedik a Lajos majorhoz vezető út mentén. A 
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kijelölt új, főként lakó fejlesztési terület a Franciska majort közelíti meg, de nem éri el. Sopronkövesd 
beépítésre szánt belterülete a módosítás révén elnyújtottabbá válik, a Füles-patak és a 84. számú 
másodrendű főút között. A majorságok önállósága az északi irányú terjeszkedés ellenére, a 
településhálózaton belül megmarad.  

Az északról szomszédos település Pereszteg. Sopronkövesd északi mezőgazdasági és erdő 
területeihez Pereszteg mezőgazdasági és erdő területei kapcsolódnak. A településhálózatban 
sűrűsödést nem hoz létre a lakóterületi fejlesztés északra helyezése. 
 

7. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK, TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 

Sopronkövesden igénybe vehető és kijelölt lakóterületi fejlesztési területek fogyóban vannak. A tervezett 
belterület délnyugati részén kijelölt 1b jelű fejlesztési lehetőségről lemond az Önkormányzat. Cserében 
a meglévő északi belterületi határ és a Franciska major között szeretné a fejlesztés lehetőségét a 
településszerkezeti terven és a szabályozási terven is biztosítani. 

Az 1a jelű terület 03/1hrsz-ú és 03/hrsz-ú telke jelenleg általános mezőgazdasági terület-felhasználásba 
és övezetbe tartozik. A módosítás részeként a földrészletek beépítésre szánt területekké válhatnak, 
mivel közvetlenül a belterületi határhoz kapcsolódnak. A 19ha viszonylag nagy összefüggő terület a 84. 
számú II. rendű főút és a Franciska majorhoz vezető földút között. A déli kapcsolódási nyomvonal a 
Fülesre vezető aszfaltozott út. A területet feltáró utak vonalvezetése a Jókai Mór utcához és a Dózsa 
György utcához igazodik. A Jókai Mór utca Langárok-at kísérő szakasza egyoldalas beépítésű, így a 
fejlesztési területen is lakóutca képezi a beépülés nyugati határát. Északi irányban az előbbi 2 utca 
mellett további 2 kiszolgáló út tárja fel az építési telkeket befogadó tömböket. A tömbök szélessége 2 
telekmélységű, vagyis 80m- 100m közötti. A Fülesi út és a vele párhuzamos utcák kikötnek a 84. számú 
II. rendű főútra. Összefogják a forgalmat és mentesítik a már kialakult lakóutcákat a reggeli és délutáni, 
vagy esti gépjárműforgalom többlettől.  
A fejlesztési területen a falusias lakó területfelhasználás mellett kereskedelmi szolgáltató terület-
felhasználás is javasolt főként a főúttal szomszédos 100m-en. Nem csak az új lakónegyed, de az egész 
település kiszolgálási ellátási színvonalát emelheti. A tömbök teljes kiépülését követően 100-106 lakás 
létesülhet egyedi telkeken, családi házakban. 4-6 kisebb lakás is épülhet nagyobb méretű 
kistársasházakat befogadó telkeken. A betelepülők lakókörnyezetét otthonosabbá teheti a súlypontba 
kerülő közkerti zöldfelület megvalósítása. A zöldterület keleti és nyugati oldalán javasolt 
településközpont a lakófunkció mellett közösség formáló, közösség kovácsoló rendeltetéseket is 
befogadhat. A délen megszüntetett tisztán lakóterületi fejlesztéssel szemben az északi tágabb helyen 
komplexebb fejlesztés bontakoztatható ki ütemezetten lépcsős megvalósítással. Ez az évtizedre 
tervezett fejlesztés úgy valósítható meg, hogy közben megőrződik minden tájképi tájhasználati érték, a 
rálátás és kilátás védelem is biztosított marad a Füles patak, a szőlőhegy és a tájképvédelmi területek 
erdők irányába. 
A fejlesztés első üteme a Jókai Mór utca folytatásaként valósulna meg. Ezt követnék az ütemek 
tömbönként a 84. számú II. rendű főútig. 

A településszerkezeti tervi módosítás rögzíti a célzott terület-felhasználásokat az 1a és 1b 
területeknél is. 
A szabályozási tervi módosítás a közlekedéshálózat rendszerét 12m-ben és 16m-ben szabályozza. A 
lakótelkek nagyobb része Lf-O/3 építési övezeti besorolásba kerül. 8db lakótelek a Fülesi úthoz 
kapcsolódóan Lf-SZ/4 besorolású, így kistársasház építésének ad teret. A Fülesi út déli oldala is 
intenzívebben beépített a gazdasági terület miatt és a kijelölt Lf-SZ/4 jelű építési övezeti besorolás 
miatt. A HÉSZ-ben meghatározott építési övezetek lefedik a fejlesztési elképzeléseket, nem igény az új 
építési övezet létrehozása. Az egyedi lakótelkeknél a 20mx40-45m-es telek kedvező életteret 
biztosítanak. A kistársasházak ajánlott 40x40m-es telkei is beépíthetők úgy optimális lakókörnyezet 
jöjjön létre. 
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8. TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK EGYENSÚLYÁNAK VÁLTOZÁSA 

 
Beépítésre szánt területek 
terület-felhasználási 
egység 

jele terület 
(ha) 

BA érték-
mutató 

számított 
BA érték 

részmódosítás 
szerinti terület 
(ha) 

BA érték-
mutató 

számított 
BA érték 

falusias lakó Lf 116,22 2,4 278,9 + 6,78 
123,00 

2,4 295,20 

településközpont Vt 10,0 0,5 5,0 Zkk-ból + 0,31 
03/1és 03/hrsz-en 

+ 0,58 
10,89 

0,5 5,45 

Kereskedelmi 
szolgáltató  

Gksz 56,59 0,4 22,64 +3,33 = 59,92 
0,64 

0,4 
7 

háromszintes 
zöldfelület 
miatt 

23,97 
4,48 

Beépítésre nem szánt területek 
zöldterület  Zkk 2,53 6 15,18 óvoda-0,31, északi 

fejlesztés+0,78 
3,00 

6 18,00 

mezőgazdasági Má-á 823,02 3,7 3045,17 +7,35, -19,00 
811,37 

3,7 3002,07 

változások területén 
összesen 

3366,89 3349,17 

17,72 pontértékkel csökken a biológiai aktivitás érték. A település 182,52 pontérték többlettel 
rendelkezett az elfogadó határozat idején.  

Ez a többlet jelen részmódosítással 164,8 biológiai aktivitási pontértékre csökken. 
 

9. TÁJRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

Az északi fejlesztés megközelítően 19ha-t fed le. Lakóterületi fejlesztés új kijelölésére az északi 
belterületi határ és a Franciska major között kerül sor. A fejlesztésbe bevonni kívánt terület jelenleg 
általános mezőgazdasági terület. Nem érintett táji és természeti védettséggel sem országosan, sem 
helyileg. Az új fejlesztés lakótelkei és a 84. számú főút között a Gksz jelű gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató területi kijelölés puffer zóna szerepet tölt be környezeti hatás szempontjából. A közlekedési 
út kedvezőtlen hatásait a lakótelkek irányába megszűri. A főút felöli javasolt háromszintes zöldfelület is 
kedvezőbbé teszi a fejlesztés mikroklimatikus állapotát. 

A beépítettségek, beépítési intenzitások a településbe és a közvetlen környezetbe illeszkedők. A 
környezetre jellemző építési övezetek kerültek az új tömbökre is. Az óvoda bővítés övezet áthelyezése 
és az új építési övezeti besorolások az északi fejlesztéseknél is a HÉSZ-ben szereplő és a környezetre 
jellemző építési övezeti besorolásokat kapták az új építési telkek. Növekszik a település északi részén a 
beépítettség, a burkolt felületek aránya, de jelentős mértékben megnő az egészéves növényborítottság 
aránya a két és háromszintű telken belüli zöldfelületek révén. A beépülés sűrűségét oldja a viszonylag 
széles közterületek hálózata. A fejlesztési terület súlypontjában kijelölt közkert a mindennapi rekreáció 
tere, élhetőbbé, oldottabbá teszi a lakókörnyezetet. 

A déli településrészen a visszasorolás erősíti a mezőgazdasági területek használatát, a tájszerkezet 
megmaradását. 

Az óvodánál a központban a közkerti besorolás kisebb területre kerül, de az óvoda kertjeként a korábbi 
kijelölés zöldfelületként nagyrészt megmarad. 
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10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési 
szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása 
jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. 

Az északi fejlesztés csak részben jelent többletet. A hasznosítani kívánt terület a déli visszasorolt Lf jelű 
lakóterületi kijelölés 2x-se. Megvalósulása ütemezett 4-8 ütemre bontható. Levegőtisztaság - védelmi 
szempontból a forgalomnövelő hatása a Füleki úton és a Kossuth Lajos úton jelenik meg célirányosan. 
A növekedés az összes ütem megvalósulását követően napi 80-150 gépjárművet jelenthet. A II. rendű 
főút átlagos napi forgalma napjainkban: 8716. A forgalomnövekedés a kialakult állapothoz képest 
levegőtisztaság védelmi szempontból változást, jelentős zaj és rezgésterhelést nem eredményez.  
Az óvoda bővítésének is kismértékű forgalomnövelő hatása van. 1464 az Iskola utca átlagos napi 
forgalma. A 2 foglalkoztató megvalósulását követően a forgalomtöbblet 20-40 gépkocsit jelenthet. 
Településen belül gyakori a kerékpározás, nem kizárólagos a gépkocsi. Ennek a fejlesztésnek is 
csekély a közlekedés növekedéséből származó környezetterhelő hatása. 
A megvalósításhoz kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel időszakosan 
megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy gépigénnyel járó 
fázisát követően lecseng. 

A lakóépületek, a kereskedelmi szolgáltató épületek és az óvoda üzemelése során a létesített 
pontforrások várhatóan a levegőkörnyezetre kismértékű hatást gyakorolnak. Sopronkövesden a 
belterületen teljes közműellátás biztosítandó. Így a fűtést is korszerűen (gáz, villamos, vagy megújuló 
energia) kell kiépíteni, a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett, energia takarékos megoldást 
választva. 

A vonatkozó műszaki előírások betartása mellett a felszín alatti víz és a földtani közeg, valamint a 
felszíni vizek szennyeződése kizárható. A területen teljes közműellátás szükséges. A keletkező 
szennyvizek szikkasztása nem csak a fejlesztési területeken, de a teljes közigazgatási területen tilos. A 
gazdasági területeken a 20 gépkocsi kapacitásnál nagyobb parkoló felületeken a burkolat csak vízzáró 
lehet. Az összegyülekező csapadékvizeket olajfogókon keresztül tisztítani kell a közműhálózatba 
történő bevezetés előtt. A fejlesztési területen a kivitelezés és az üzemelés időszakában egyaránt 
biztosítani kell a kárelhárítás általános eszközállományát a haváriás események (baleset) esetére. 

A fejlesztési terület teljes egészében mentes mindenféle természetes vagy természetközeli élőhelytől. 
Védett vagy védendő növényzet ne ismert. Az északi fejlesztési terület települési határként jelenik majd 
meg, északon a lakótelkek hátsókertje adja a települési lezárást, keletről és nyugatról fásított 
közterületek biztosítják a környezetbe, tájba illesztést. Jelenleg a Füleki út zárja le Sopronkövesdet 
északról, ez a határvonal a 03/2hrsz-ú telek északi határára tolódik ki a teljes kiépülés után. A 
területhez szorosan kötődő, arra egyedileg jellemző, illetve különösen értékes vagy fokozottan védett 
növény és állatfaj tartós megtelepedése az érintett területen kizárható. Tekintettel a művelt 
mezőgazdasági földrészletek jelenlegi állapottára és környezetükre, a fejlesztési területen és 
annak környezetében előforduló élőhelyeknek a természetvédelmi értéke igen csekély. 

Az északi fejlesztési területen keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező 
hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított kell, hogy legyen. 

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a fejlesztés által generált negatív egészségügyi hatások 
kialakulása kizárható. Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem 
szükséges. 

11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRINTETTSÉG 
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A hatályos településrendezési eszközökhöz és a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz készült 
kulturális örökségvédelmi hatástanulmány. Az elemzés feldolgozás 10 évnél fiatalabb, így jelen 
módosításhoz a települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése nem szükséges. Az 1.a. 
fejlesztési terület beépítetlen, nincsen rajta se védett se védelemre érdemes építészeti elem. Nem 
érintett régészeti lelőhellyel sem. A településnek az északi, belterület és Franciska major közötti 
fejlesztési része nem tartozik a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő külterületbe. 

Örökségvédelmi szempontból a fejlesztésnek nincsen kedvezőtlen hatása, a fejlesztésnek nincsen 
örökségvédelmi akadálya. 

12. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK ALAKULÁSA 

Jelen részmódosítás három tervezési területre terjed ki, melyek közül az 1a és a 2 jelű közlekedési 
területek létrehozásával, vagy a meglévő közlekedési területeken történő fejlesztésekkel jár. 

Az 1.a jelű fejlesztési területre tervezett lakóterület és kereskedelmi – szolgáltató terület a 84 sz. főút 
mentén helyezkedik el, az út jelenleg külterületként nyilvántartott  az északi belterületi határhoz 
kapcsolódó szakaszán. A 2 jelű fejlesztési terület a település központjában helyezkedik el és szintén 
közvetlen kapcsolatban áll a főúttal és az országos mellékút központi szakaszával az Iskola utcával. 

Közlekedési hálózat vizsgálata 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési 
munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban 
foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal. 

Úthálózat vizsgálat 

A vizsgált területek közül az 1a jelű Sopronkövesd északnyugati belterületi határán helyezkedik el, a 
területet keletről a 84 sz. főút határolja. A 2 jelű fejlesztési terület a település központjában, a 84 sz. főút 
(Kossuth Lajos utca) – Iskola utca – Magtár köz által közrefogott terület. 

Sopronkövesd területén áthalad a 84 sz. II. rendű főút, melyen keresztül észak-déli irányban elérhető 
Sopron, Sárvár, Sümeg, a Balaton és a térség összes fontos főútja: a 85, 86, 88, 8, 71 sz. főutak. 
Sopronkövesd környezetében tervezik vezetni az M85, M86 és M9 gyorsforgalmi utakat. A tervezett M9 
gyorsforgalmi út több változata is érinti a település közigazgatási területét, de a jelen módosítással 
érintett területekre nincsen hatása. A hatályos településrendezési eszközökön szerepel az M9 
gyorsforgalmi út OTrT-ben szereplő nyomvonala, 100 - 100 m védőtávolsággal. A nyomvonal a megyei 
Területrendezési Tervben nem szerepel. A nyomvonalvezetés jelenleg egyeztetés tárgya, végső 
kialakulása a közeljövőben nem várható.  

Sopronkövesden áthalad a 8627 és 8628 j. összekötő út. Sopronkövesd és Északnyugat Magyarország 
közlekedéshálózati rendszerében nem hoz létre változást az északnyugati lakóterületi fejlesztés és az 
óvoda bővítés lehetőségének megteremtése sem. Sopronkövesd közlekedési kapcsolatában 
meghatározó a 84 sz. II. rendű főút. A környező településekkel mellékutak biztosítják a kapcsolatot. A 
településtől nyugatra levő határszakasz felé nem halad országos közút.  

A 8628 j. út a 84 sz. főúttól indul, ezen keresztül észak-keletre Nagylózs, Pinnye és a 85 sz. főút érhető 
el. A 8627 j. út az előbbivel párhuzamosan, attól délre halad, a 84 sz. főutat keresztezve 
Sopronhorpács, Völcsej, Lövő, Röjtökmuzsaj, Fertőszentmiklós érhető el rajta keresztül.  

Csomóponti vizsgálat 

A település legfontosabb szintbeni csomópontja a két országos közút: a 84 sz. főút és a 8628 j. út 
csomópontja, amely közvetlenül a 2 jelű tervezési terület déli határában helyezkedik el. Hosszútávon 
(10-20 év távlatában) tervezett a közigazgatási területen áthaladó vasút fejlesztése. A hosszútávon 
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tervezett vasúti fejlesztések következménye lesz majd a szintbeni vasúti keresztezés megszűnése a 
sebesség növelés miatt. Ennek területigényét és a nyomvonalak csomópontok átalakulásának 
korrekciójának helyigényét a hatályos terv tartalmazza.  

A bölcsőde bővítés kapcsán a 8628 j. út, a vasút és a 84. számú II. rendű főút között, nem változik. A 
meglévő csomópont geometriai kialakítása, nyomvonali elhelyezése, műszaki állapota megfelelő. 
Minden hosszú távú változás, fejlesztés a vasúti nyomvonaltól keletre jelenik meg és az északi 
belterületi határ közelében a Fülesi úttal szemben. A tervezett közúti korrekciónak a meglévő 8626 j. úti 
szakasszal alkotott csomópontja háromágú körforgalom, amely minden forgalmi igényt maximálisan 
kielégít. A szükséges szabályozási szélességek szerepelnek a hatályos szabályozási terven, ezeken az 
1a jelű és a 2 jelű módosítás nem változtat.   

Közösségi közlekedés 

Sopronkövesden áthaladva, a 84 sz. főúttal párhuzamosan halad a 15 sz. Sopron-Szombathely 
vasútvonal. A vasútvonal egyvágányú, villamosított. A vonalon ütemes menetrend szerint közlekednek a 
vonatok.  Sopronkövesden a 15 sz. vonal vasúti megállóhelye található.  Sopronból Sopronkövesdre 
munkanapokon 1 órás időközönként közlekednek vonatok. Az átlagos menetidő Sopron és 
Sopronkövesd között 15 perc. A vasút és az autóbusz egyaránt versenyképes közlekedési forma a 
településről Sopronba ingázók számára. 

Sopronkövesd Sopronból a Kisalföld Volán járataival közelíthető meg, a legrövidebb hivatalos menetidő 
Sopron vá. és Sopronkövesd vasúti megállóhely között 16 perc, a járatok a 84 sz. főúton közlekednek. 
A járatok az országos úthálózatot veszik igénybe. Teleülésen belüli tömegközlekedés nincsen. Az 
intézményi és közösségi létesítmények a jellemzően a központi részben működnek, a legtávolabbi 
pontoktól 2,5-3km-es gyaloglási távolságra. A településen belüli hivatásforgalomra az egyedi 
közlekedési eszközök igénybevétele a jellemző.  

A tömegközlekedés kiemelt fejlesztése nem indokolt, a jelentkező igényeket megfelelően kiszolgálja. 

Parkolási vizsgálat  

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Az intézmények, nagyobb forgalmú 
létesítmények (pl.: óvoda előtt az Iskola utcában) előtt szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkolók 
működnek. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, 
rendezett átépítésük a járdaépítéssel összekapcsoltan azonban szükséges az óvoda bővítésénél az 
Iskola utcában. A Magtár köz Iskola utca felöli szakaszán párhuzamos leállást célszerű létrehozni, az új 
foglalkoztatók bejáratának közelében. 

Az északi lakóterületi fejlesztésnél és a 84. számú II. rendű főút melletti kereskedelmi szolgáltató 
fejlesztésnél a parkolást telken belül kell biztosítani a felszínen, vagy a lakóépülethez közvetlenül 
kapcsolódva. A gazdasági és a településközponti telkeknél a parkolás felszínen, fásítva valósítandó 
meg. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés vizsgálata 

A gyalogosközlekedés számára a település utcáinak egy része, egy vagy két oldalon járdával kiépültek, 
azonban van olyan utca is, ahol nem épült járda, ott a gyalogos közlekedés az úttesten történik. A 
járdák állapota általában jó, illetve megfelelő. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges az óvodához 
vezető járda kiépítése az Iskola utcában. Ugyancsak szükséges a lakóterületi fejlesztéshez 
kapcsolódóan a 16m-es közterületi szélességben kétoldali járda építése. 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg, nem lévén városi tömegközlekedés. A 
település közigazgatási területén jelenleg a 84 sz. főút mentén van kiépítve kerékpárút. 
Kerékpárnyomként használható járda van a 8628 j. út mellett is, a 84 sz. főút és az Autoliv Kft. közötti 
szakaszon, ez azonban nincs forgalomtechnikai eszközökkel kijelölve. A kerékpárút meghosszabbítása 
szerepel a község tervei között a településhatárig. További kerékpárút építése tervezett a Jókai Mór 
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utcában, a meglévő szakasztól északi irányban a határátkelőhöz vezető Füleki útig, illetve a 
határátkelőhöz vezető Füleki út mellett a határátkelőig. 

A településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre rákerül a tervezett kerékpárutak nyomvonala. A 
megvalósítás a pénzügyi források előteremtésének függvénye. 

Az OTrT és a megyei rendezési terv egyaránt tartalmaz a térségben országos jelentőségű kerékpárút 
hálózati fejlesztést. A fejlesztés nyomvonala Sopronkövesd erdőterületét érinti.  

Közlekedési javaslat 

Az 1a jelű terület határában és belsejében új közlekedési területek kerülnek kiszabályozásra. A határoló 
utak és a 84 sz. főútra merőleges utcák a kereskedelmi és szolgáltató terület gépjárműforgalma 
igényeinek kielégítése érdekében 16 méteres szélességgel, a terület belsejében kialakításra kerülő 
lakóutcák 12 méteres szélességgel kerülnek kiszabályozásra. Mindkét esetben szétválasztott rendszerű 
kiszolgáló utat lehet megvalósítani. A 16m-es közterületi szélesség egy, vagy kétoldalas fásítást is 
lehetővé tesz. Ezáltal élhetőbbé válik az új lakókörnyezet. 
A 84 sz. főúton a fejlesztés (Gksz kereskedelmi szolgáltató és Lf falusias lakó) megvalósításakor 
javasolt a belterület kezdetének határát a fejlesztési terület északi határára áthelyezni. 

A 2 jelű tervezési területen belül a Magtár köz szabályozási szélessége 10 méteres szélességben 
korrekcióra kerül. 

A tervezett fejlesztések a 84 sz. főúton, illetve a település többi belterületi útján nem okoz számottevő 
forgalmi terhelést, ezért az úthálózaton nem szükséges beavatkozás. 

Tömegközlekedési hálózat javaslat 

A tervezett fejlesztések által létrejövő tömegközlekedési igényeket meg kell vizsgálni és amennyiben 
szükséges, akkor javasolt új buszmegállóhelyek létesítése, a járatok sűrítése. 

Parkolási javaslat 

A 2 jelű fejlesztési területen jelenleg 12 gépkocsi számára található közterületi parkolóhely. Az itt 
tervezett óvoda fejlesztés alkalmával 2 új foglalkoztató kerül kialakításra, melyek területe egyenként 100 
– 100 m2-esre tehető. Az OTÉK előírásai alapján a foglalkoztató minden nettó 20 m2 alapterülete után 
1, összesen tehát 10 db gépkocsi elhelyezése szükséges. A járművek elhelyezése közterületen is 
lehetséges, mivel meglévő létesítmény bővítéséről van szó és a hatályos HÉSZ az intézményi 
rendeltetések esetében ezt megengedi. Az Iskola utca óvoda előtti közterületi részét rendezni lehet a 
fejlesztés kapcsán. Az úttal párhuzamos leállást biztosító parkoló felület alakítható ki, a reggeli érkezés 
feszültségeinek oldására. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés javaslata 

A tervezett fejlesztések forgalmának egy része vélhetően kerékpáros közlekedéssel történik majd, ezért 
meg kell vizsgálni a kerékpárút hálózat fejlesztésének lehetőségeit. Javasolt a 2 jelű fejlesztési területen 
kerékpártárolók létrehozása. 

13. KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT 

12.1. Víziközművek 

Vízellátás 

Sopronkövesd a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. Vízmű rendszeréből ellátott ivóvízzel. A 
település helyi mélyfúrású kútból kapja az ivóvizet. A kút vízhozama elegendő, minősége megfelelő, a 
víz különleges kezelést nem igényel. A jelenlegi magaslati tároló térfogata és a hálózat átmérője 
kielégíti a jelenlegi és a távlati igényeket.  
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Az ivóvíz hálózat fejlesztése során a vezetékek összekötésével a hálózat biztonsága növelhető. A 
tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.  

A fejlesztésre kijelölt területeken a vízhálózat a végállapotra és a teljes kiépüléshez kapcsolódó 
fogyasztási igényekre méretezendő. A méretezésnél az oltóvíz kivételi igényt is figyelembe kell venni, 
valamint a várható mentési távolságok kalkulálása alapján meg kell határozni a felszín feletti tűzcsapok 
helyeit. A már kiépült hálózatok fejlesztéseként az ágvezetékek összekötésével, a hálózat biztonsága 
növelhető.  

A gazdasági fejlesztési terület ivóvíz és ipari víz ellátása csak a konkrét igények ismeretében 
határozható meg. A kapcsolódási lehetőségek rendelkezésre állnak. A tervezett fejlesztési igényeket a 
közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. Az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági 
fejlesztések ellátatlanok, vízbázis hálózati fejlesztéseket igényelnek. 

Az 1a jelű fejlesztési terület lakóterületi fejlesztésének vízigénye a következő: 

A családi házas épületek fajlagos vízigénye 200 l/fő/d. 8 db 4 lakásos társasház építésére és 106 db 
önálló családi ház építésére szolgáló új telek kerül kiosztásra. A 4 lakásos társasházak esetében 
telkenként 4 db 120 m2-es lakóépülettel, a családi házas telkek esetében 1 db 250 m2-es lakóépülettel 
lehet számolni. A lakóterületi fejlesztés összesen 114 333 m2-es területen jön létre, 30 %-os 
beépíthetőség mellett. A létrejövő zöldfelület így 80 033 m2-re tehető. Az összesen 114 létrejövő 
lakóépületben 3 fő/épület esetén 414 fő háztartási vízfogyasztásával kell számolni. A kertgondozási 
vízigény 1,5 l/m2/d, az új telkek összterülete 80 033 m2. A szükséges fajlagos használati vízigény 82 
800 l/d, kertgondozási fajlagos vízigény 120 050 l/d. A mértékadó tűzszakasz területe 200 m2 tüzivíz 
igénye 900 l/min. 
Az 1a jelű fejlesztési terület kereskedelmi és szolgáltató fejlesztéseinek, illetve a 2 jelű területen 
tervezett fejlesztések ivóvízigényét a beruházások pontos műszaki részleteinek ismeretében lehet 
meghatározni. a központ közmű kiépítettsége teljes, az óvoda bővítés közműigénye feltehetően a 
meglévő rendszerről biztosítható. 

Szennyvíz-elvezetés 

Sopronkövesd a vízbázisok szempontjából az érzékeny területbe tartozik. A településen csak az utóbbi 
években megoldott a szennyvíz kezelése. Sopronkövesd, Nagylózs, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk 
községek a szennyvízelvezetésére és tisztítására közös kistérségi rendszert valósítottak meg. A 
kistérségi szennyvíztisztító telep, ami Sopronkövesdet is ellátja Nagylózson valósult meg. 
Sopronkövesden gravitációs csatornahálózat épült meg. A vezetékes szennyvízhálózatba kapcsolt 
lakások aránya 95%, azonban a lakosság egy része a keletkezett szennyvizeket lokálisan összegyűjti, 
és üríti, sajnos jellemzőek a nem megfelelő, nem zárt szennyvízgyűjtők is. A lakosság és a gazdasági 
egységek ösztönzésére az önkormányzatnak mihamarabb intézkedéseket kell tennie.  
A tervezett szennyvízhálózat DN 200-as KG-PVC műanyag csövekből, a bekötővezetékek DN 200/150 
KG-PVC csővezetékkel, telken belüli csatlakozási és tisztító idommal épülnek ki. A csatornahálózat az 
ivóvízhálózatnál mélyebben halad. Keresztezéseknél minden esetben a szennyvízcsatorna halad 
mélyebben.   
A fejlesztési területek bekapcsolása a hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével, 
kiegészítésével megoldható. A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell 
figyelembe venni, a tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. A 
csapadékvizek az új fejlesztési területnél nem vezethetők a szennyvízhálózatba. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Sopronkövesd nem tartozik a magas talajvízállású belvízveszélyes területek közé. A csapadékvíz 
elvezetését a meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. Ezek jelenleg megfelelően ellátják a 
területek víztelenítését, azonban esztétikai és jobb helykihasználás miatt javasolt a zárt csapadékvíz 
csatorna kiépítése. Az új fejlesztési területeken is szétválasztott rendszert kell megvalósítani. 
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Sopronkövesdtől északra tervezik a Csörgető éren tározó tó építését. 

12.2. Energiaellátás 

Gázellátás 

A település földgáz energiaellátása megoldott. Sopronkövesd az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 
Soproni üzemigazgatóságához tartozik. A hálózat középnyomású hálózat, a fogyasztóknál egyéni 
nyomáscsökkentők vannak telepítve. Nagynyomású hálózat halad Sopronkövesdtől keletre. Gázfogadó 
létesült Nagylózson, ahonnan középnyomású gázvezeték érkezik Sopronkövesdre. 

A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település fejlesztési területeinek kiépítésekor 
a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén távlatban is biztonságos 
hálózat alakítható ki. A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. 

Az 1a jelű fejlesztési terület lakóterületi fejlesztésének gázigénye a következő: 

A családi házas épületek fajlagos gázigénye 4 m3/h/épület.  8 db 4 lakásos társasház építésére és 106 
db önálló családi ház építésére szolgáló új telek kerül kiosztásra. A 4 lakásos társasházak esetében 
telkenként 4 db 120 m2-es lakóépülettel, a családi házas telkek esetében 1 db 250 m2-es lakóépülettel 
lehet számolni. Az egyidejűségi tényező 0,8. A szükséges fajlagos gázigény (4 * 8 + 106) * 4 * 0,8 = 442 
m3/h.  
Az 1a jelű fejlesztési terület kereskedelmi és szolgáltató fejlesztéseinek, illetve a 2 jelű területen 
tervezett fejlesztések gázigényét a beruházások pontos műszaki részleteinek ismeretében lehet 
meghatározni.  

12.2.2. Villamos energiaellátás 

Sopronkövesdet érinti országos elektromos hálózat. 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 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet szerint a 120 kV elektromos légvezeték biztonsági 
övezete 13-13 m, 1-35 kV elektromos légvezeték esetén 5-5 m. 

Országos villamoshálózat-fejlesztés nem érinti Sopronkövesd területét.  

A tervezett fejlesztéseknél különösen nagy figyelmet kell fordítani a településen áthaladó nagyszámú 
elektromos szabad vezetékre, ezek tartóoszlopaikra és egyéb műtárgyaikra. Az 1a jelű fejlesztési 
területet érintő elektromos távvezeték kiváltása szükségessé válik. A távvezeték kiváltást javasolt a 
településtől északra, a fejlesztési területtől megfelelő biztonsági övezet megtartásával vezetni. 

Az 1a jelű fejlesztési terület lakóterületi fejlesztésének elektromos áram igénye a következő: 

A családi házas épületek fajlagos teljesítmény igénye 10 kW/épület 3 fázisú rendszer esetén. 8 db 4 
lakásos társasház építésére és 106 db önálló családi ház építésére szolgáló új telek kerül kiosztásra, 
így összesen 138 lakóépülettel lehet számolni. A szükséges fajlagos elektromos áramigény 1380 kW.  

Az 1a jelű fejlesztési terület kereskedelmi és szolgáltató fejlesztéseinek, illetve a 2 jelű területen 
tervezett fejlesztések elektromos áram igényét a beruházások pontos műszaki részleteinek ismeretében 
lehet meghatározni.  

A tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni. A megvalósítás során célszerű 
földkábeles hálózatban gondolkodni a közvilágítás és az ellátás kapcsán. 
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14. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Hírközlés 

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

Sopronkövesd mellett halad az Antenna Hungária Zrt. mikrohullámú hálózata. A magassági korlátozás 
pontos meghatározása érdekében fel kell venni a kapcsolatot az Antenna Hungária Zrt..-vel. A 
nyomvonal beépített területet illetve fejlesztési területet nem érint. A magassági korlátozás értékét 
bármilyen létesítmény elhelyezésénél figyelembe kell venni. 

A vezetékes távközlési rendszerek építését szorgalmazni kell. A cél a főállomás sűrűség további 
növelése a vezetékes hírközlési hálózaton. Földfeletti vezetésű hálózatok helyett földalatti vezetésű 
rendszereket célszerű építeni. Szükséges a közcélú rádiótelefon bázisállomásokat üzemeltető 
szolgáltatók között együttműködés kialakítása, közös állomások alkalmazása. A telepítéseket tájképi és 
településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között 
magassági korlátozással a mikrohullámú összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.  

A település közmű ellátottsága jó, mennyiségben és minőségben is képes a távlati igények 
kielégítésére. 

 

A meglévő víz, gáz, elektromos és távközlési hálózatok továbbvezetésével a fejlesztési területek 
feltárhatók. Ennek során azonban a meglévő hálózat is átalakítható annak érdekében, hogy 
korszerűbb, biztonságos közműrendszerek jöjjenek létre.  

A HÉSZ közművek létesítményei fejezetében néhány olyan kötelezés került megfogalmazásra, melyek 
az általános szakági előírások betartása mellett elősegítik a település minőségi fejlesztését. 

A meglévő és tervezett közművezetékek védőtávolságait a szakági előírásoknak megfelelően biztosítani 
kell. 
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HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓMUNKARÉSZEK 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA A 41/1, A 41/6, 41/7HRSZ-Ú BELTERÜLETI TELKET ÉRINTŐEN ÉS A 

03/1 ÉS 03/2HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI TELKET ÉRINTŐEN 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzati képviselő-testületének …/2018. (… …) önkormányzati 
határozata Sopronkövesd településszerkezeti tervének részmódosításáról a 41/1, a 41/6, 41/7hrsz-ú 
belterületi telket érintően és a 03/1 és 03/2hrsz-ú külterületi telket, valamint a 192/2hrsz-ú, 014/2, 
0158/3-28hrsz-ú földrészleteket érintően. 

1. melléklet: a településszerkezeti terv módosítása a T-1/M1 jelű terven 
2. melléklet: a településszerkezeti tervi módosítás leírása 
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KIVONAT 

Sopronkövesd község Önkormányzat képviselő testülete 2018. ………… …-án ……. órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A Sopronkövesd Község Képviselő-testülete ………… igen szavazattal, ……. nem szavazattal, ……. 
tartózkodással a  következő határozatot hozta a belterületen az óvoda bővítést biztosító és az 
északnyugati belterületi határhoz kapcsolódó külterületen a lakó célú fejlesztést előkészítő 
módosításról: 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete…/2018. (… …) önkormányzati 
határozata a fejlesztési  területeket érintően: 

 

1. Az 58/2017. (VI. 28.) önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti terv 
részmódosításához a határozat mellékletét képező tervben foglaltak szerint hozzájárul. 

2. Jelen határozat 1. melléklete a T-1/M1 jelű módosító terv a 41/1, a 41/6, 41/7hrsz-ú belterületi telket 
érintően és a 03/1 és 03/2hrsz-ú külterületi telket, valamint a 192/2hrsz-ú, 014/2, 0158/3-28hrsz-ú 
földrészleteket érintően. Jelen határozat 2. melléklete a településszerkezeti terv módosításának 
leírása. 

3. A településszerkezeti tervnek jelen módosítással érintett területén a korábbi beépítésre nem szánt és 
beépítésre szánt terület-felhasználási besorolások hatályukat vesztik. 

 

Felelős:  Fülöp Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Fücsökné Torma Lívia  Fülöp Zoltán. 
jegyző polgármester 

 
 
 
Sopronkövesd, 2018. ……….. … 
 
 

A kivonat hiteléül:  
 
 

 
 
Jegyzőkönyvvezető 
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2. MELLÉKLET A …/2018. (… …) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ 
 

SOPRONKÖVESD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE RÉSZMÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 
A településszerkezeti terven a lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódó módosítási igény a belterületen, 2 helyen 
jelentkezett az eltelt 1 év során. Az egyik új helyként merült fel a másik visszasorolási igényként. A délnyugati 
belterületi határnál a megvalósítás esélye csekély ezért itt a fejlesztés lehetőségéről lemond az önkormányzat. 
Az 1b jelű terület falusias lakóterületből visszakerül általános mezőgazdasági terület-felhasználási besorolásba 
7,35ha-os területtel. A fejlesztés érdekében északon a belterületi határhoz közvetlenül kapcsolódva 
megközelítően19ha beépítésre szánt területi besorolása főként falusias lakóterületi fejlesztést készít elő, de teret 
ad a 84. számú II. rendű főút mentén kereskedelmi szolgáltató gazdasági fejlesztésnek, zöldterületi fejlesztésnek 
a kijelölt lakókörnyezet súlypontjában. A közkerthez kapcsolódó településközponti besorolás rendeltetés 
szempontjából szélesebb, közösségi fejlesztéseket is vonzhat az új kijelölt területre.  
A lakófejlesztés mellett, vagy éppen amiatt fontos a központ óvodai ellátásának bővíthetősége fizikai és minőségi 
szempontból is. Ezért szükséges a település központjában a Zkk jelű zöldterületi közkert és a Vt jelű 
településközpont területfelhasználás helykijelölésének cseréje. 
 

I. Tervezett belterület változása 
Sopronkövesd déli részén megmarad a meglévő belterületi határ a Kossuth Lajos út délnyugati oldalához 
kapcsolódó teleksor Lajos major felöli határán. 
 Északon a Füleki út mentén az út maga, a 03/1hrsz-ú és a 03/2hrsz-ú földrészletek belterületbe vonása javasolt 
ütemezetten. A fejlesztés megvalósulásával a 84. számú II. rendű főút érintett szakaszát belterületi szakasszá 
szükséges átalakítani. 
 

II. Területfelhasználás besorolásának változásai: 

1.a. Általános mezőgazdasági terület-felhasználás  Lf jelű falusias lakóterületi fejlesztés és a hozzá 
kapcsolódó kiszolgálóút fejlesztés részére 

A változás a 03/1 és a 03/2hrsz-ú telken jelenik meg. Az összes ütem megvalósítása 106 egyedi átlagos 
méretű telek és 6 kistársasház befogadására is alkalmas telek létrehozását teszi lehetővé. 

 Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató fejlesztés céljára. 
A 84. számú II. rendű főút nyugati oldalához kapcsolódóan kerül sor a kijelölésre. A főúttal határos 
teleksávban a háromszintes zöldfelület megteremti a környezetbe, tájba illesztést. 

Vt jelű településközponti besorolás kisközpont 
létrehozásának lehetőségét teszi lehetővé 

Zkk jelű közkerti besorolás szabadtéri közösség 
szervező, formáló teret hoz létre a lakóterületi 
szövetben. 

1.b. Lf jelű falusias lakóterületi terület-felhasználás  A telkek beépítésre nem szánt Má jelű általános 
mezőgazdasági terület-felhasználási visszasorolására 
kerül sor. a kapcsolódó kiszolgáló úthálózati fejlesztési 
javaslat is kikerül a tervből. 

2. A meglévő óvodával telekhatáros Zkk jelű közkert Vt jelű településközpont vegyes terület-felhasználásra 
változik. A módosítás a telekterület növelését és így az 
óvoda bővítés építésjogi szabályozását készíti elő. 

A Vt jelű területfelhasználás az önkormányzat mögött  Zkk jelű terület-felhasználásba kerül a zöldterület 
központon belüli megszüntetés pótlásaként. Az új Zkk 
nem közvetlenül határos a gyermekintézményekkel, de a 
Magtár köz révén a teljes településközpontot 
szolgálhatja. 

Az átsorolások a hatályos tervben meghatározott beépítési sűrűségben változást nem keletkeztetnek. 
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III. Területi mérleg változása 

Változással érintett terület-felhasználási egység Változás mértéke (ha) 

Beépítésre szánt besorolások  

Lf  jelű falusias lakóterület +14,13, -7,35 

Vt jelű településközpont vegyes terület + 0,58, -0,2 

Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület +3,97 

Beépítésre nem szánt besorolás  

Zkk jelű zöldterületi közkert +0,58,  -0,31,  +0,2 

 

III. Korlátozások 

Az északi 1.a jelű fejlesztésnél az ütemekhez igazodóan a belterületbe vonást végre kell hajtani. Az I. ütem a 
Jókai Mór utca északi irányú folytatásaként javasolt. A beépítésre szánt terület-felhasználásokban teljes 
közműellátás biztosítandó. A fejlesztéshez kapcsolódóan a közműhálózatot a teljes területre vonatkozóan 
szükséges megtervezni. Kiépítésének ütemezését, szakaszolását a műszaki követelmények határozzák meg. a 
villamos hálózat a közvilágítás és a vezetékes hírközlés kapcsán célszerű kerülni az új légvezetékek létesítését. 

A 84. számú II. rendű főút fejlesztési területtel határos szakasza külterületi szakasz (90km-es sebességű). A 
fejlesztés teljes megvalósítását követve célszerű a határos szakaszt belterületi szakasszá alakítani a 
közlekedésbiztonság és az 50m-es védőtávolság korlátozó hatásának megszűnése érdekében. 

Értékvédelmi, táj természetvédelmi korlátozás a módosítás területét nem érinti.  

Az óvoda nem tartozik a műemléki környezetbe így annak a fejlesztésre, bővítésre nincsen korlátozó hatása. 

Az Iskola utcának, mint országos mellékútnak, a belterületbe tartozás révén szintén nincsen korlátozó hatása. 

IV. Területrendezési tervvel való összhang igazolása 

A Megyei térségi tervvel való összhang igazolása ennek alapján: 

Térségi terület-
felhasználási 
kategóriák 

Győr-Moson-Sopron megyei TrT szerint1 Településszerkezeti terv szerinti2 

Térségi terület-
felhasználási 

kategória területe 

besorolandó terület 

legalább 
Térségi terület-felhasználási 

kategória területe 

Település 
közigazgatási 
területéhez 

viszonyított arány 

ha ha ha % 

hagyományosan 
vidéki települési 
térség 181,92 154,63 

247,81 +13,69-
7,35+0,58+4,41+0,58+11,6 

271,41 10,1 
erdőgazdálkodási 
térség 1487,83 1115,87 1334,32 49,8 

mezőgazdasági 
térség 1007,29 856,71 

1100,01+7,35-14,13-0,58-
3,97-0,58 

1088,1 40,1 
Összesen (MTrT 
szerint): 2677,65 100 2682,14 100,1 
Teljes közigazgatási 
terület: 2681,94    
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A GYMSMTrT szerkezeti terv szerinti térségi kategória terület-felhasználási besorolása a 
módosítást követően is MEGFELEL! 
A hagyományosan vidéki települési térség kismértékben növekszik. A térségi terven meghatározott 
hagyományosan vidéki települési térség 85%-át meghaladja, megközelítően 100ha-ral. A tervezett 
belterület a közigazgatási területhez viszonyított nagysága 9,7%. A hatályos tervhez viszonyított 
növekmény mindössze 0,3-0,4%. A térségi terv csak a besorolandó területnagyság minimumot 
határozza meg, a térségi terület-felhasználási kategória növekedési korlátját nem tartalmazza. Jelen 
módosítás révén létrejövő csekély növekedés (falusias lakóterületi, gazdasági kereskedelmi 
szolgáltató, településközponti, zöldterületi) összhangban van a megyei tervvel. 
Az erdőgazdálkodási térség besorolása és a településszerkezeti tervi erdő terület-felhasználási 
besorolás nem változik. A jelen módosítás erdőterületeket nem érint. A térségi kategória minimumánál 
1115,87ha, nagyobb terület 1334,32ha került a hatályos terven erdő terület-felhasználásba. A 
közigazgatási területhez viszonyított 49,8%-os arány változatlan marad. Az összhang a módosítást 
követően is biztosított. 
A hatályos terven kijelölt mezőgazdasági területfelhasználás területi nagysága csökken az Lf jelű 
falusias, a Vt jelű településközpont, a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató és a Zkk jelű közkerti 
területfelhasználás tervezett igénybevétele miatt. A csökkenés ellenére a településszerkezeti tervi 
mezőgazdasági területfelhasználás nagyobb, mint a térségi területfelhasználás besorolása. 
1007,29ha a tartozik a megyei terv szerint mezőgazdasági térségbe. A településszerkezeti terven a 
módosítás után is 1088, 01ha tartozik mezőgazdasági terület-felhasználásba. A ténylegesen besorolt 
mezőgazdasági területfelhasználás 8%-kkal nagyobb a megyei tervi meghatározásnál. A megyei 
tervhez viszonyított eltérés lehetőségével továbbra sem kíván élni a település, vagyis az 
összhang biztosított. 

V. Biológiai aktivitásérték változásának eredménye 
 

Beépítésre szánt területek 
terület-felhasználási 
egység 

jele terület 
(ha) 

BA érték-
mutató 

számított 
BA érték 

részmódosítás 
szerinti terület 
(ha) 

BA érték-
mutató 

számított 
BA érték 

falusias lakó Lf 116,22 2,4 278,9 + 6,78 
123,00 

2,4 295,20 

településközpont Vt 10,0 0,5 5,0 Zkk-ból + 0,31 
03/1és 03/hrsz-en 

+ 0,58 
10,89 

0,5 5,45 

Kereskedelmi 
szolgáltató  

Gksz 56,59 0,4 22,64 +3,33 = 59,92 
0,64 

0,4 
7 

háromszintes 
zöldfelület 
miatt 

23,97 
4,48 

Beépítésre nem szánt területek 
zöldterület  Zkk 2,53 6 15,18 óvoda-0,31, északi 

fejlesztés+0,78 
3,00 

6 18,00 

mezőgazdasági Má-á 823,02 3,7 3045,17 +7,35, -19,00 
811,37 

3,7 3002,07 

változások területén 
összesen 

3366,89 3349,17 

17,72 pontértékkel csökken a biológiai aktivitás érték. A település 182,52 pontérték többlettel 
rendelkezett az elfogadó határozat idején.  

Ez a többlet jelen részmódosítással 164,8 biológiai aktivitási pontértékre csökken. 
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SOPRONKÖVESD 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZMÓDOSÍTÁSA 

A 93/2018. (VIII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT ALAPJÁN KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET 41/1, A 41/6, 
41/7HRSZ-Ú BELTERÜLETI TELKET ÉRINTŐEN ÉS A 03/1 ÉS 03/2HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI TELKET ÉRINTŐEN 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

 

 

 

RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

Sopronkövesd község önkormányzat képviselő testületének …/2018. (… …) önkormányzati rendelete a 
helyi építési szabályzatról szóló 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet részmódosításáról 

 
 

 

1 melléklet: SZ-2/M1 szabályozási terv módosítása 

1. függelék: mintakeresztszelvények 
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Sopronkövesd község önkormányzat képviselő testületének 

…/2018. (… …) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 

41/1, a 41/6, 41/7hrsz-ú belterületi telket érintő és a 03/1 és 03/2hrsz-ú külterületi telket érintő 
részmódosításról SZ-2/M1 szabályozási terv módosítása 

 

Sopronkövesd község önkormányzat képviselő testületének az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1)-(2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró lakosság érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási 
közösség, érintett államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
A …/2018. (… …) önkormányzati rendelete 1. melléklete az SZ-2/M1 jelű szabályozási tervi 
részmódosítás a 41/1, a 41/6, 41/7hrsz-ú belterületi telket érintően és a 03/1 és 03/2hrsz-ú külterületi 
telket, valamint a  192/2hrsz-ú, 014/2, 0158/3-28hrsz-ú földrészleteket érintően. 
 

2.§ 

A 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 3. függeléke kiegészül jelen rendelet 
mintakeresztszelvényeivel az új közterületekre vonatkozóan. 
 

Záró rendelkezések 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2018. …….. .. napján lép hatályba. 

(2) Az elfogadást követően az 1. melléklet tartalma beépül a HÉSZ egységes szerkezetű szabályozási 
tervi mellékleteibe. Így a 41/1, a 41/6, 41/7hrsz-ú belterületi, a 03/1 és 03/2hrsz-ú külterületi, 
valamint a 192/2hrsz-ú, 014/2, 0158/3-28hrsz-kra vonatkozó korábbi rendelkezések hatályukat 
vesztik. 

 

   

Fülöp Zoltán  Fücsökné Torma Lívia 
polgármester  jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. …….. ... 

 

        Fücsökné Torma Lívia 

         jegyző 
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATI ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALMÁRA 

VONATKOZÓAN  

SOPRONKÖVESD ÉSZAKI LAKÓTERÜLETI ÉS ÓVODA BŐVÍTÉSI FEJLESZTÉSE KAPCSÁN. 

Sopronkövesd településrendezési eszközeinek az új településszerkezeti tervét a záró szakmai 
vélemény birtokában 58/2017. (VI.28.) önkormányzati határozattal fogadta el az önkormányzat a 
felülvizsgálat és az egyeztetések lezárását követően. Ugyancsak az eljárás és folyamat részeként 
készült a helyi építészi szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a 3 mellékletet képező szabályozási terv. A 
megállapító rendelet: a 8/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. A településrendezési eszközökhöz 
közös megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész készült. Az eltelt 1 év nem hozott olyan 
változásokat, ami szükségessé teszi az elkészült vizsgálati és alátámasztó munkarészek aktualizálását, 
így a településszerkezeti tervi módosításhoz, valamint a helyi építési szabályzat módosításához a 
módosítás jellegéhez, településen belüli jelentőségéhez igazodóan készülnek a munkarészek.  

Az óvoda bővítése is és a lakóterületi fejlesztés előkészítése is teljesen összhangban van a 
településfejlesztési koncepcióval ezért a koncepció részletes elemzése összevetése nem indokolt nem 
szükséges.  

A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához az alátámasztó munkarészt az 
alábbiak szerint kell kidolgozni: 

Megalapozó vizsgálat (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet) : 
1.3. Összhang a GYMSMTrT-vel 

1.6. Településrendezési tervi előzmények vizsgálata az érintett telkek, területek vonatkozásában. 

1.14.1.1.Településszerkezeti összefüggések: a módosítással érintett telkek elhelyezkedése, 
települési kapcsolatai. 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata a fejlesztések kapcsán. 

Alátámasztó javaslat (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklet): 
10.1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

14.2. A szakági javaslatok kizárólag a tervezési területre vonatkozóan készülnek, abban az 
esetben, ha az építési övezeti átsorolási változtatásból adódóan az adott szakági javaslat is 
módosul. 

37.5. Környezeti hatások és feltételek csak a változás mértékében 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál 
a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti 
meghatározása alapján kell eldönteni.  

Mivel tervezett módosítások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást a jelenleg hatályos 
településszerkezeti tervhez képest nem keletkeztet, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem 
szükséges az önkormányzat véleménye szerint.  
 
Sopronkövesd, 2018. november 15. 

 

 

 

A Polgármester megbízásából:    főépítész 




