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1 ELŐZMÉNYEK 
 
Győrság község önkormányzata 2001-2002 évek folyamán az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. 
§ (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési 
és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 
8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva 
elkészíttette cégünkkel a település szerkezeti és szabályozási tervét. A rendezési terv már a jelenleg is 
hatályos magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően határozza meg a település fejlesztésének 
kereteit.  
Az önkormányzat a hatályos szabályozási tervét a 10/2002. (IX.23.) számú önkormányzati rendelettel 
hagyta jóvá. 
A rendezési terv az önkormányzat képviselő testületének 12/2000. (IV.28.) számú határozatával 
elfogadott településfejlesztési koncepció elképzelésein alapult. 
A település településrendezési terve 2005. évben módosításra került módosításra, a bel és külterületek 
vonatkozásában egyaránt. A szerkezeti terv módosítását a 43/2005.(XI.8.) számú határozattal a 
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítását a 9/2005.(XI.9.) számú önkormányzati 
rendelettel hagyták jóvá. 
A település önkormányzatának képviselőtestülete ezek után a 2007. május 22-én tartott 
képviselőtestületi ülésén úgy döntött, hogy a község 2002-ben elfogadott településrendezési tervét több 
helyen és több ponton is módosítani kívánja, mely változtatások a közösségi és a magánérdekeket is 
szolgálják. Az település több konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkezik, amelyek a jelenleg érvényes 
szerkezeti tervbe és szabályozási és övezeti paraméterek kereteibe nem férnek bele. 
A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek, 
irányelveknek a jelenleg tervezett módosítások megfelelnek. A településfejlesztési koncepció 
módosítására nincs szükség.  
A rendezési terv módosításáról szóló döntést a 31/2007.(V.22.), 32/2007.(V.22.), 33/2007.(V.22.), 
34/2007.(V.22.), 35/2007.(V.22.), 36/2007.(V.22.), 37/2007.(V.22.) Kt. határozatokkal fogadta el a 
testület. 
A módosítás alá vont területeken egyrészt a területfelhasználási mód változása tervezett az új 
fejlesztési elképzeléseknek megfelelően, másrészt az övezeti paraméterek módosítására kerül sor a 
meglévő lakóterületeken belül, a gazdaságosabb területfelhasználást lehetővé tévő és valós igényeket 
tükröző telekosztások kialakíthatósága érdekében. 
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A terv készítése során figyelembe vettük az alábbi dokumentumokat: 

Győrság Településszerkezeti Terve 2002. 
Győrság Szabályozási Terve 2002. 
Győrság Rendezési Terv Módosítása 2005. 
Győrság Rendezési Terv Módosítása 2006. 
Országos Területrendezési Terv 2003. 
Gy-M-S Megyei Területrendezési Terv 2005 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (Program) 2000. 
Győr-Moson-Sopron Megye Mellékút Hálózatfejlesztési Program 2003. 
Megyei Környezetvédelmi Program 
Megyei Turizmus Fejlesztési Program 
 

A rendezési tervmódosítás előzetes véleményezési eljárása 2007. augusztusában, a véleményezési 
eljárás pedig 2008 márciusában lezajlott. Az illetékes hatóságok megtették észrevételeiket, melyet a 
tervdokumentációba beleépítettünk. Az eltérő vélemények egyeztető eljárása 2008. április 29.-én 
megtörtént, az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a dokumentációhoz mellékletük, az elhangzottakat 
beépítettük a jelen tervdokumentációba. 
 
2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott elhatározások nem módosulnak. 
 
3 TERVEZÉSI TERÜLET 
3.1 A TÁGABB TERVEZÉSI TERÜLET, REGIONÁLIS KAPCSOLATOK 
 
Győrság így az azon belül elhelyezkedő tervezési területek is a Kisalföld-nagytáj és a Dunántúli 
középhegység nagytáj határán, a Bakonyvidék mezőtáján ill. a Pannonhalmi- dombság kistáján azon 
belül a Győri-medencében fekszik. A terület a kistáj egyik legértékesebb mezőgazdasági területe. 
Győrtől 16,5 km-re délkeletre a Pannonhalmi-dombság lábainál a Pannonhalmi-dombság és Sokoróalja 
találkozásánál. fekszik. Felszíne változatos, északon teljesen sík a terepe, délen dombok és völgyek 
teszik látványossá. Szomszédai északon Töltéstava, keleten Pázmándfalu, délen, délnyugaton 
Pannonhalma. Nyugaton, északnyugaton Nyúl község határolja.  
 
A település két főút, a 81-es és 82-es között terül el. A 81-es főútról Pér községen keresztül, a 82-es 
főútról Pannonhalmán keresztül közelíthető meg. Győrből közvetlenül a 8222-es számú úton közelíthető 
meg, mely úton Győrhöz a legközelebb eső település. Közvetlen vasúti kapcsolata nincs a településnek. 
 
3.2 A KONKRÉT TERVEZÉSI TERÜLETEK 
 
A település területén hat helyen kerül sor a rendezési terv módosítására:  
 
1. terület: 
Győrság-Halomalja: a Halomalja út és a terület déli részén az országos másodrendű főút (8222. sz. 
országos másodrendű főút) tervezett új nyomvonala által határolt tömb.  
A terület jelenleg falusias lakóterületi besorolású.  
A tömb déli oldalában a tervek szerint egy új lakóutca kerül kialakításra a tervezett főúttal 
párhuzamosan, annak szervizútjaként, a telkek hátsó részén kialakítandó új lakótelkek kiszolgálása 
érdekében. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlanokat érintik: 
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509-539., 544-568. hrsz.-ú ingatlanok. 
 
2. terület: 
A település keleti határában a Petőfi Sándor utcai lakóterületek és 064. hrsz.-ú mezőgazdasági út és 
Pázmándfalu külterülete által határolt szántóterület. A területen, mely jelenleg külterület, egy új 
lakóterület kerül kialakításra, a tömbbelsőben egy nagyobb zöldterülettel. A terület kialakítása úgy 
tervezett, hogy a későbbi kapcsolódás lehetősége a tartalék lakóterületek felé biztosított legyen. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 
065/2., 066. hrsz.-ú ingatlanok. 
 
3. terület: 
A 801/3 hrsz.-ú út, a Közép út, a 23 hrsz.-ú út, és a Kossuth utca, ill. Pannonhalma külterülete által 
határolt tömb.  
A terület egy része jelenleg - szántó művelési ágú - külterület, a Kossuth és Közép utcák határolt rész 
pedig belterületi üdülőterületi (hétvégi házas) besorolású. A jelenlegi szántóterület egy része a tervek 
szerint különleges idegenforgalmi területfelhasználási kategóriába kerül, a másik része pedig falusias 
lakóterület lesz. A rendezési tervben szereplő tervezett üdülőterület besorolása szintén falusias 
lakóterületre változik. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 
04/7-10., 04/14-20., 04/22., 04/24-25., 04/27-39., 24., 27/2., 787. hrsz.-ú ingatlanok. 
 
4. terület: 
Az Országút utca, Jókai Mór utca, és a külterületi 010.-08.-03. hrsz.-ú utak által határolt tömb. 
A rendezési tervmódosítással érintett terület nagy része jelenleg kialakult lakóterület, kisebb része pedig 
szántóterület. A kialakult lakóterületen belül a tervek szerint tömbfeltárás kerül kialakításra illetve a 
szántóterület egy részének felhasználásával egy új lakóutca. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 
645-683., 685-725., 684., 04/1., 03., 08. hrsz.-ú ingatlanok. 
 
5. terület: 
Győrság belterülete és Halomalja között a 8223. sz. állami mellékút két oldalán található szántó és rét 
területek. A hatályos rendezési tervben az út északi oldalán egy új lakóterület kialakítása szerepel, az út 
déli oldalán pedig tartalék lakó ill. sport és szabadidős területek kerültek kijelölésre. Jelenleg mindkét 
terület még beépítetlen mezőgazdasági területként funkcionál. A település a jelen tervben tervezett új 
lakóterületek kialakításával párhuzamosan a területgazdálkodás egyensúlya érdekében az itt jelölt 
lakóterület-fejlesztéseket leveszi a napirendről, ezét jelen tervmódosítás során a területek a jelenlegi 
használatnak megfelelő mezőgazdasági területfelhasználási övezetbe kerülnek vissza. 
A tervezett módosítási elképzelések az alábbi ingatlanokat érintik: 
033/16, 063/2. hrsz.-ú ingatlanok. 
 
6. terület: 
A belterület észak keleti határában a temető, a 013 hrsz.-ú út, a Mályvás ér és a belterület által határolt 
szántó- és rét területek.  
A tervek szerint a meglévő és működő tsz majorhoz keleti és nyugati irányban csatlakozóan egy új 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kerül kialakításra, a jelenlegi szántóterületek és rét területek 
felhasználásával. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 
033/1., 033/19-26., 033/41., 033/52-54., 033/68-69., 034., 033/3., 010., 012-013. hrsz.-ú ingatlanok. 
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A településrendezési terv módosításában szereplő elképzelések a település belső magjának kialakult 
szerkezetét nem módosítják, a belső utcahálózat változatlan marad. A belterülethez csatlakozó 
külterületi részek területfelhasználása és szerkezete részben átalakul, a beépítésre szánt terület 
nagysága azonban jelentősen nem változik, a fent említett, a területgazdálkodás egyensúlya érdekében 
tett javaslatok miatt. 
 
4 A KONKRÉT TERVEZÉSI FELADATOK TERÜLETENKÉNT 
 
1. terület: 
Feladat: a szabályozási tervmódosítása és a HÉSZ módosítása. A rendezési terv módosítására azért 
van szükség, mert az önkormányzat elképzeléseiben szerepel egy majd szervízútként funkcionáló 
lakóutca kialakítása, hogy a terület feltárása biztosított legyen, mivel a tervezett állami mellékútról 
közvetlen lakótelek kiszolgálás nem lehetséges. A rendezési tervben szereplő állami mellékút tervezett 
nyomvonalával párhuzamosan kialakítandó szerviz útról kb. 30-32 db építési telek alakítható ki.  
A tömb besorolása jelenleg falusias lakóterület az ennek megfelelő paraméterekkel. A módosítás során 
- falusias lakóterületként - a tömb déli oldala is beépíthető lesz. Területfelhasználás változás nem 
tervezett. 
Hatás: a tömbben a beépítés intenzitása megnő, de területhasználati konfliktus nem lép fel. 
 
2. terület: 
Feladat: szerkezeti és szabályozási tervmódosítás, HÉSZ módosítás. A terület jelenleg szántóterület. A 
belterülethez csatlakozóan a település terveiben szerepel egy egységes új lakóterület kialakítása, a 
tömb súlypontjában egy tervezett zöldfelületi rendszerrel (park, gyalogutak, sétányok). A terület 
feltárható a belterület felől is és a Győrság-Pázmándfalu közötti állami mellékút felől is. (A terület állami 
mellékút felőli feltárásához szükséges közlekedési terület kialakítása a jelenleg készülő Pázmándfalu 
rendezési terv módosításban is szerepel.) 
Hatás: a szántóterület beépül, de különösebb területhasználati konfliktusok nem lépnek fel. 
 
3. terület:  
Feladat: szerkezeti és szabályozási tervmódosítás, HÉSZ módosítás. A terület keleti, észak-keleti része 
jelenleg külterületi szántóterület. Ez a település szándékai szerint bekerül a beépítésre szánt területek 
közé és idegenforgalmi területfelhasználásba kerül át, a tulajdonosok turisztikai célú fejlesztési 
elképzeléseinek megfelelően. A tervezési terület dél-keleti része eddig hétvégi házas területként 
szerepelt a rendezési tervben. A tervezett funkció eddig nem valósult meg a területen. Jelenleg 
szántóterületként hasznosítják ezt a belterületi részt. A terület egy része, a meglévő lakóutcák 
folytatásában falusias lakóterületként kerül szabályozásra, amely elképzelés igazodik a környező 
lakóterületekhez. A tervezett idegenforgalmi területen és a tervezett falusias lakóterületen - hasonlóan a 
település környező területeihez - szabályozási eszközökkel korlátozzuk a beépíthetőséget. Ennek célja, 
hogy a tájra jellemző domboldalak, meglévő zöld tömbbelsők a továbbiakban is fennmaradjanak.  Így 
épületek elhelyezésére csak az út menti telekterületeken lesz lehetőség. 
Hatás: az eddigi beépítetlen szántóterületként hasznosított területek beépülnek, de különösebb 
területhasználati konfliktusok nem lépnek fel. A terület domborzati adottságait figyelembe véve meg kell 
vizsgálni, hogy a módosítás kilátásvédelmi, látványvédelmi problémákat nem okoz-e.  
 
4. terület: 
Feladat: szabályozási tervmódosítás, HÉSZ módosítás és a 04/2 hrsz.-ú területen szerkezeti 
tervmódosítás. A tervezési terület egy része jelenleg lakóterület egy része pedig mezőgazdasági 
szántóterület. A területen a Jókai M. utca és a 03. hrsz.-ú mezőgazdasági út között az Országúttal 
párhuzamosan kialakul egy új kétoldali beépítésű lakóutca. Így mód nyílik a lakosság igénye szerint az 
Országút utcára nyíló nagy mélységű telkek telekvégeinek beépítésére. A területen várhatóan 60-65 db 
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építési telek alakítható ki. A terület megközelítése az Országút utcáról, mint települési főútról nyíló 
lakóutcák felől lehetséges. 
Hatás: a településen a beépítésre szánt terület a szántóterület rovására csak kis mértékben növekszik, 
mert a fejlesztések a meglévő lakóterületek hasznosításával valósulnak meg. A tervezett 
területfelhasználás során területhasználati konfliktus nem lép fel. 
 
5. terület: 
Feladat: szabályozási- és szerkezeti tervmódosítás, HÉSZ módosítás. A település úgy határozott, hogy 
a településen a lakóterületi fejlesztések helye hosszútávon a 2.sz. tervezési terület és környéke lesz A 
4. sz. tervezési terület északi része ezzel egyidejűleg kikerül a hatályos rendezési tervben szereplő 
tervezett lakóterületi fejlesztések közül. A terület a rendezési tervmódosításban megtartja a jelenlegi 
funkcióját, marad mezőgazdasági területfelhasználású. Településszerkezetileg szerencsésebb is, hogy 
a két különálló településrészt egy szabad, beépítetlen terület elválasztja, nem nőnek össze a 
településrészek. 
Hatás: a településen a beépítésre szánt területek növekedése egyensúlyban marad, a terület a jelenlegi 
használatnak megfelelő területfelhasználási kategóriában marad. 
 
6. terület: 
Feladat: szabályozási- és szerkezeti tervmódosítás, HÉSZ módosítás. A tervezési terület középső része 
jelenleg kereskedelmi szolgáltató terület, keleti és nyugati oldala pedig mezőgazdasági terület. A 
település úgy határozott, hogy a konkrét befektetői igényeknek megfelelően a gazdasági terület méretét 
megnöveli. A tervezett kereskedelmi gazdasági terület által generált forgalom a lakóterületek érintése 
nélkül (Halomalja mellett) egyenesen kivezethető a 8222. sz. állami mellékútra. 
Hatás: konfliktus alakulhat ki a lakóterület és a tervezett gazdasági terület között, melyet azonban 
szabályozási előírásokkal fel lehet oldani. (telken belüli beültetési kötelezettség, kötelező védőfásítás, 
lakóterületekhez igazított környezetvédelmi paraméterek alkalmazása) 
  
5 MELLÉKLET – ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK A RENDEZÉSI TERV 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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6 SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS 
 
6.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
6.1.1 Településszerkezeti Terv M=1:4 000 felbontású 
6.1.2 Határozat 

Győrság Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2008.(VIII.12.) sz. határozata 
 a 43/2005.(XI.8.) sz. határozattal módosított és a 83/2001. (IX.6.) sz. határozattal jóváhagyott   

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

A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-07-02-07 számú terv szerint. 
 

A településen a falusias lakóterületi területhasználású fejlesztések helyei:  
• a település észak-nyugati határában a Petőfi Sándor utcai lakóterület, a 064. hrsz.-ú 

mezőgazdasági út és Pázmándfalu külterülete által határolt szántóterület. A mezőgazdasági 
területből lakóterület és zöldterület lesz. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 065/2., 066. hrsz.-ú ingatlanok. 

• a Közép út, a 23 hrsz.-ú út, és a Kossuth utca, ill. Pannonhalma külterülete által határolt tömb. 
A hétvégiházas területből falusias lakóterület lesz. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 04/20., 04/33-39., 04/24., 24., 
27/2. hrsz.-ú ingatlanok. 

• a 04/9 hrsz.-ú út és a Közép út által határolt terület. A mezőgazdasági területből falusias 
lakóterület lesz. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 04/31-32., 04/18., 04/16., 04/18. 
hrsz.-ú ingatlanok. 

• a 04/1 hrsz.-ú mezőgazdasági terület egy részéből falusias lakóterület lesz. ( A TH-07-02-
07 számú terv szerint.) 

A településen a különleges területhasználatú fejlesztések helyei:  
• a 801/3. hrsz.-ú út, a Lalka utca és a 04/9 hrsz.-ú út által határolt terület. A mezőgazdasági 

területből különleges idegenforgalmi terület lesz. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 04/10., 04/7-8., 04/25., 04/27-30. 
hrsz.-ú ingatlanok. 

A településen a gazdasági területhasználatú fejlesztések helyei:  
• a belterület észak keleti határában a temető, a 013 hrsz.-ú út, a Mályvás ér és a belterület által 

határolt szántó- és rét területek. A mezőgazdasági területekből kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területek lesznek. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 033/19-26., 033/52-54., 033/41. 
hrsz.-ú ingatlanok. 

A településen a mezőgazdasági területhasználatú fejlesztések helyei:  
• a Győrság belterülete és Halomalja között a 8223. sz. állami mellékút két oldalán található 

szántó és rét területek. A lakó- és zöldterületekből mezőgazdasági területek lesznek. 
A tervezett fejlesztési elképzelések az alábbi ingatlant érintik: 033/16, 063/2. hrsz.-ú ingatlanok. 

 



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

 16 
 www.ter-halo.hu 

 
6.2 A MEGYEI RENDEZÉSI TERV GYŐRSÁGOT ÉRINTŐ ELEMEI 
A településrendezési terv módosítása során figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és 
adott esetben az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, amelyek az egyes 
konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. 
A Megyei Területrendezési Tervben szereplő - Győrság települést érintő - elemek:  

 a település területén áthaladó nagy-középnyomású gázvezeték (mely, érinti az 1., 2., 5. sz. 
tervezési területet.) 

 a település területére tervezett erdőtelepítéseket (érinti az 5. sz. tervezési terület) 
 a településközi kapcsolatokat biztosító tervezett úthálózat (érinti az összes tervezési területet) 
 a megyei területrendezési terv alátámasztó munkarészeiben szereplő Győrságra is vonatkozó 

domborzati, vízrajzi, földtani és egyéb adottságok: 
• Écs-Győrság-Pér regionális vízvezeték 
• Écs-Pannonhalma-Győrság-Pér regionális szennyvízvezeték (az écsi 

szennyvíztisztítóhoz) 
• a közigazgatási terület jelentős hányada része az országos ökológiai hálózat 

természeti területeinek 
• a település bel és külterületének jelentős hányada része Pannonhalmi 

Tájképvédelmi Terület védett övezetének 
• a közigazgatási terület nagy része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi terület övezetébe tartozik 
• a település síkvidéki fekvésű területei széleróziónak kitett övezetbe taroznak 
• a település dombvidéki fekvésű területeinek egy része vízeróziónak kitett övezetbe 

illetve felszínmozgás veszélyes övezetbe tarozik 
A rendezési tervmódosítást a fenti elemek figyelembe vételével készítettük el. 
 
6.3 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA ÉS VÁLTOZÁSA 
A településen a jelenlegi hatályos rendezési terv alapján a területfelhasználás az alábbi módon oszlik 
meg: 

Területfelhasználás/művelési ág terület %-os arány 
Szántó 176,7 ha+180,76 ha (szélerőmű 

elhelyezésére vizsg. szántó) 49,5 % 

Erdő 4,7 ha 1,0 % 
Rét, legelő, gyep 36,9 ha 5,0 % 
Vízfelület (folyóvíz, tó) 8,7 ha 1,5 % 
Lakóterület (falusias) 275 ha 38,0 % 
Településközpont vegyes 2,6 ha 0,4 % 
Üdülőterület (hétvégi házas) 5,95 ha 0,8 % 
Különleges területek együttesen 6,5 ha 0,8 % 
Kereskedelmi gazdasági terület és 
mezőgazdasági üzemi  20,95 ha 3,0 % 

Közparkok, zöldterületek 4,65 ha 0,5 % 
 723,41 ha 100 % 

(A táblázat az utak területét nem tartalmazza) 
A jelenlegi fejlesztési elképzelések szerint a település összterületéből kb. 50,0 hektárnyi terület 
felhasználása változik meg. A változások a belterületi határ módosításával járnak, a fejlesztések 
megvalósulásával a beépítésre szánt terület megnövekszik a településen.  
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A tervezési területek területfelhasználásának változás az alábbi módon oszlik meg: 

Jelenlegi területhasználat Tervezett területhasználat 
2. sz. tervezési terület 

5,5 ha szántóterület 
3,7 ha falusias lakóterület 
0,6 ha zöldterület 
1,2 ha közlekedési terület 

3. sz. tervezési terület 
10,0 ha szántóterület 10,0 ha különleges idegenforgalmi terület 
6,0 ha szántóterület 6,0 ha falusias lakóterület 
4,6 ha hétvégiházas üdülőterület 4,6 ha falusias lakóterület 

4. sz. tervezési terület 
1,7 ha szántóterület 1,7 ha falusias lakóterület 

5. sz. tervezési terület 
9,4 ha lakóterület (közlekedési és 
zöldterülettel együtt) 

9,4 ha szántóterület 

6. sz. tervezési terület 
12,8 ha szántóterület 12,8 ha kereskedelmi szolgáltató gazd. ter. 
0,7 ha szántóterület 0,7 ha védőerdő terület 

Az 1.sz. tervezési területen a területfelhasználás nem változik, mivel a fejlesztési terület eddig is 
falusias lakóterületként szerepelt a rendezési tervben.  
Összefoglalva: 

- a falusias lakóterületek területe 16,1 ha-ral növekszik  
- a gazdasági területek területe 12,8 ha-ral növekszik 
- a különleges idegenforgalmi területek területe 10,0 ha-al növekszik 
- a települési zöldterületek (erdő, közpark) összterülete 1,1 ha-al növekszik 
- a szántó művelési ágú területek összterülete) 27,2 ha-al lecsökken (36,6 ha csökkenés és 9,4 

ha növekedés 
6.4 A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA 
6.4.1 A település jelenlegi biológiai aktivitás értékének számítása: 

A SZERKEZETI TERV VÁLTOZTATÁSÁVAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

Beépítésre szánt területek 

Területhasználat 
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Lakóterület - falusias 9,4 ha 4,7 ha (50%) 2,5 11,75 
Üdülőterület – hétvégi házas 4,6 ha 2,76 ha (60%) 4,2 11,592 
Beépítésre nem szánt területek 
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Mezőgazdasági terület - szántó 34,58 ha 3 103,74 
Mezőgazdasági terület - rét 0,1 ha 6 0,6 
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A TELEPÜLÉS JELENLEGI BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 127,682 
 
6.4.2 A település tervezett biológiai aktivitás értékének számítása: 

A SZERKEZETI TERV VÁLTOZTATÁSÁVAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

Beépítésre szánt területek 
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Te
rü

let
 (h

a)
 

Me
gh

at
ár

oz
ot

t 
leg

kis
eb

b 
zö

ld
fe

lü
let

i 
ar

án
y 

Ér
té

km
ut

at
ó 

Bi
ol

óg
iai

 
ak

tiv
itá

s é
rté

k 

Lakóterület - falusias 12,04 ha 6,02 ha (50 %) 2,5 15,05 
Különleges terület - 
idegenforgalmi 4,9 ha 2,45 ha (50 %) 3,5 8,575 

Gazdasági terület – kereskedelmi 
szolgáltató 12,8 ha 3,84 ha (30%) 0,3 1,125 

Beépítésre nem szánt területek 
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Különleges terület idegenforgalmi 
be nem építhető, zöldfelületként 
megtartandó területei 

7,77 ha 6 46,62 

Zöldterület  0,6 ha 6 3,6 
Mezőgazdasági terület - szántó 9,0 ha 3 27,0 
Erdőterület – védelmi célú 0,8 ha 9 7,2 
Közlekedési terület 1,2 ha 0,6 0,72 
A TELEPÜLÉS TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 109,89 
 
A számításokból az derül ki, hogy a tervezési területek biológiai aktivitásértéke a fejlesztések 
megvalósulása után kis mértékben csökken. Ez a település teljes közigazgatási területére vetítve 
elenyésző csökkenés. 
 
6.5 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSAINAK LEÍRÁSA 
A szerkezeti terv módosításának elfogadásával a település belterülete és beépítésre szánt területe kb. 
27,0 ha-al megnő. Ez főként a szántóterületek csökkenését eredményezi a településen.  
A lakóterületek tekintetében a lakóterületi fejlesztés súlypontja a Halomalja és Győrság belterülete 
között található mezőgazdasági területekről áttevődik a 2. sz. tervezési területre és környékére. A 
tervezett lakóterületek szintterület sűrűsége 0,5 (falusias lakóterület) mely alkalmazkodik a település 
többi részén is elfogadott, hasonló funkciójú területen alkalmazott szintterület sűrűségi mutatókhoz.  
Az új lakóterület kialakításával várható a településen a lakónépesség bővülése, mely az alapellátásban 
is biztosítandó feladatköröket jelent.  
A gazdasági területek kialakításával várhatóan a helyi gazdasági tevékenység kibővül, nő a helyi 
foglalkoztatottság és ezzel csökkenhet a győri munkahelyi vonzáskörzet. A tervezett gazdasági 
területek szintterület sűrűsége 1,5 (kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület) mely szintén 
alkalmazkodik a település más részein is elfogadott, hasonló funkciójú területen alkalmazott szintterület 
sűrűségi mutatókhoz.  
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A fejlesztések által indukált forgalomnövekedés várhatóan nem lesz számottevő az eddigi forgalomhoz 
képest.  
A terület feltárása és a tervezett közlekedési kapcsolata, 8223-as számú országos mellékút 
forgalmának akadályozása nélkül biztosítja a terület jó megközelíthetőségét, és a községgel való 
kapcsolódást.  
A területek feltárása, közlekedési kapcsolatai egyrészt már kialakultak, másrészt a belterületek védendő 
területeinek terhelése nélkül kialakíthatóak. A közműellátás a meglévő hálózatra való csatlakozással és 
hálózatbővítéssel biztosítható minden területen. 

 
A lakóterületek esetében a tervezett konkrét területfelhasználási és beépítési paraméterek a 
következők:  

• Falusias lakóterület 
• Maximális szintterületsűrűség: 0,5 
• Tervezett telekméretek: 600 m2-től – 2600 m2-ig 
• Tervezett beépíthetőség: a meglévő falusias környezetet alapul véve 30% 
• Tervezett minimális zöldfelületarány: min. 50% 
• Tervezett maximális építménymagasság: 4,5 m 
• Tervezett beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron álló 

 
A gazdasági terület esetében a tervezett konkrét területfelhasználási és beépítési paraméterek a 
következők:  

• Kereskedelmi, szolgáltató terület 
• Maximális szintterületsűrűség: 1,5 
• Tervezett telekméretek:1500 m2-től 
• Tervezett beépíthetőség: 50% 
• Tervezett minimális zöldfelületarány: 30% 
• Tervezett maximális építménymagasság:9,5 m 

 
A különleges területek esetében a tervezett konkrét területfelhasználási és beépítési paraméterek a 
következők:  

• Különleges idegenforgalmi terület 
• Maximális szintterületsűrűség: 0,5 
• Tervezett telekméretek: 1000 m2-től – 5000 m2-ig 
• Tervezett beépíthetőség: a meglévő falusias környezetet alapul véve 20% 
• Tervezett minimális zöldfelületarány: min. 60% 
• Tervezett maximális építménymagasság: 9,5 m 
• Tervezett beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron álló 

 
7 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
7.1 TULAJDONVISZONYOK 
Jelenleg a tervezési területek magán- és önkormányzati tulajdonban vannak. A tervezési területeket 
érintő utak állami tulajdonban vannak. 
 
7.2 KÖZLEKEDÉS KAPCSOLATOK 
 
7.2.1 A település közúthálózati kapcsolatai 
Győrság község közúthálózati szempontból kissé árnyékos helyzetű. A 82-es és 81-es fő közlekedési 
utak között helyezkedik el. A települést feltáró legfontosabb közlekedési kapcsolatot a 8222-es sz. út 
jelenti. Ezen az úton Győrság Győr felől az első település. A 8222 sz. út közvetlen autópálya 



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

 20 
 www.ter-halo.hu 

csomóponttal nem rendelkezik, így az országos és nemzetközi nagyrégiókkal a kapcsolatot biztosító 
Bécs-Budapest tengellyel való összeköttetést a 81-es és 82-es főutak jelentik a település számára. 
Győrságnak a 8222 sz. utat keresztező 8223 sz. úttal Pér községen keresztül közvetlen kapcsolata van 
a 81-es úttal, illetve Pannonhalmán vagy Écsen keresztül a 82-es úttal.   
A település belsejében a közlekedési hálózat kialakultnak tekinthető.  
 
7.2.2 A tervezési területek közvetlen közlekedési kapcsolatai 
 
1. terület: a terület fő közlekedési kapcsolatát a 8222. és 8223. sz. állami mellékutak jelentik. A tervek 
szerint a 8223. Pannonhalma felé vezető útról leágazik egy lakóút a Halomalja úttal párhuzamosan, 
melyről a lakótelkek feltárhatóak. A távolabbi, hosszútávú tervek szerint a 8222. állami mellékút 
nyomvonalának áthelyezése után a jelenlegi csomóponttól délre alakul ki az állami mellékutak 
kereszteződésének új csomópontja. Ebből indul ki a tervezett lakóutca, mint a mellékút szervízútja. erre 
azért van szükség mert a magasabb rendű útról nem lehetséges majd a telkek kiszolgálása. Míg az 
állami mellékút nyomvonal áthelyezése meg nem valósul, addig a tervezett lakóutca egy a falu felé 
vezető 8223. állami mellékútról nyílik. 
 
2. terület: a terület közlekedési szempontból jelenleg meglehetősen árnyékos helyzetben van. Mind a 
külterületi, mind a belterületi úthálózattól távol eső terület leg racionálisabb megközelítési pontja a 8222. 
sz. állami mellékútról való leágazás kiépítése. A Győrság és Pázmándfalu közötti útszakaszról a 
települések határában már kialakult egy élő nyomvonal, mely a győrsági és pázmándfalui lakott 
területek megközelítését egyaránt szolgálja. A 0207 hrsz.-ú út Pázmándfalu közigazgatási területén 
található ugyan, de a települések között egyetértés van az út szabályozási szélességének kibővítésével 
kapcsolatban. Ezen elképzelés a pázmándfalui rendezési tervmódosításba is belekerült, melynek 
készítése jelenleg folyamatban van. A tervezett szabályozási szélesség 20 méter, mely szélesítés 
Győrság területére esik. A tervezett út lakóterület fejlesztés fő feltárási iránya lesz, de kiépítése 
egyaránt szolgálja távolabbi lakóterületek feltárását is. 
 
3. terület: a fejlesztési terület fő közlekedési kapcsolatát a meglévő belterületi lakóutak és a Közép út, 
mint települési gyűjtőút adják. A hatályos rendezési tervben ezek szabályozási szélességének bővítése 
és némely helyeken a kialakult állapot megtartása már elfogadásra került. Az akkor tervezett 
szabályozási szélességek a jelen tervmódosítás elhatározásaihoz is megfelelőek (9 m -12 m). Új utak 
kialakítása nem szükséges. 
 
4. terület: a tervezett tömbfeltárás a meglévő lakóutcákról való leágazással megoldható. A Jókai és Ady 
utcák szabályozási szélessége megfelelő. Az Országút utcával párhuzamosan tervezett új lakóutcák 
tervezett szabályozási szélessége 14-16 m.    
 
5. terület: a mezőgazdasági területek a 8223. sz. állami mellékútról nyíló mezőgazdasági utakról a 
továbbiakban is megközelíthetőek. 
 
6. terület: a fejlesztések megvalósításához a területen nincs szükség nagyobb úthálózati fejlesztésre, 
mivel a meglévő és a hatályos rendezési tervben szereplő úthálózatról a terület feltárása megoldott. 
Kisebb változtatás, hogy a gazdasági területek jobb kiszolgálhatósága érdekében a 010 hrsz.-ú út 
szabályozási szélességét 16 méterre javasoljuk kibővíteni. A területekről a tervezett gazdasági funkciók 
által generált forgalom a - 033/3 hrsz.-ú meglévő úttal - a lakóterületek érintése nélkül levezethető a 
8222. sz. állami mellékútra. 
 
7.2.3 A település vasúti kapcsolatai 
A települést vasútvonal nem érinti. 
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7.2.4 Kerékpáros közlekedés 
Jelenleg nincs a településen kiépített kerékpárút vagy kerékpársáv. A hatályos rendezési tervben 
kijelölésre került egy kerékpáros nyomvonal a Győr-Bakony közötti összeköttetés egyik 
alternatívájaként. Ez a kerékpáros a 8222. sz. út nyomvonalában tervezett, a nyomvonal a konkrét 
fejlesztési területeket nem érinti. 
 
7.3 INFRASTRUKTÚRA 
 
7.3.1 Vízellátás, szennyvízelvezetés 
A településen vezetékes ivóvízhálózat üzemel. A hálózat Nyúl, Pázmándfalu felől érkezik a településre. 
A vezetékes ivóvízhálózat teljesen kiépült. A meglévő hálózat a jelenlegi és várható igényeket kielégíti. 
A hálózati nyomást a településen a Győrság-Halomalján lévő 100 m3-es 30 m magas hidroglóbusz 
biztosítja. 
Amennyiben a fogyasztási igény a jelenlegi fogyasztás 110%-a fölé emelkedik, részletes hidraulikai 
vizsgálat szükséges a csőkeresztmetszetek és nyomásfokozó szükségességének tekintetében.  
A település csatornahálózata az elmúlt években kiépült, a hálózatra a fejlesztési területek részben már 
rácsatlakoztak illetve a rácsatlakozási lehetőség adott. 
A laza beépítésű hegyi részeken a csatornahálózat kiépítése gazdaságtalan és emellett nehezen 
megoldható. A TH-07-02-07 számú tervdokumentáció K-1 jelű tervlapján jelölt területeken a keletkező 
szennyvizeket egyedi, zárt szennyvíztározókba kell vezetni. 
 
7.3.2 Csapadékvíz-elvezetés 
A csapadékvizek elvezetésére a tervezési területeken belül a közlekedési utak melletti nyíltárkos 
rendszer kiépítése jelenti a megoldást, a laposabb fekvésű területeken esetenként szakaszos 
szikkasztással. A tetőfelületeken összegyűlő csapadékvizek szintén szikkasztással kerülnek 
levezetésre.   
A település a Pannonhalmi-dombság egyik vonulatán helyezkedik el. A meredek domboldalakról 
lezúduló víz jelentős elöntéseket okoz a településen.  
A tervezési területeken a tervezett rendszer általában nyíltárkos megoldású. 
Az árokrendszer vizeinek befogadója Győrságon a Mályvás-ér és a Szt. Lőrinc ill. Győrság-Halomalján 
a Sági-ér. melyek a helyi víztársulat kezelésében vannak.  
A tervezési területeken az árkok kialakításánál konkrét hidrológiai és geodéziai tervezési munkára van 
szükség. A tervezési területeken az említett csapadékvíz befogadók tekintetében a mértékadó 
árvízszintet és belvízszintet adatokkal alátámasztottan nem ismerünk. A területek beépítése előtt a 
szabályozásban hidrogeológiai szakvélemény készítését írjuk elő.  
 
7.3.3 Gázellátás 
A községben középnyomású gázhálózat van.  
Pázmándfalu és Győrság település határán van a közös nyomásszabályozó állomás, ahonnét Győrság 
felé D 110 középnyomású vezeték indul, Pázmándfalu felé pedig D 160 vezeték (ez a vezeték a 
települést elhagyva továbbépült Nyalka felé) .  
A meglévő hálózatról a tervezési területek ellátottak ill. elláthatók. 
 
7.3.4 Villamos energia ellátás 
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű — 20kV-os — 
szabadvezetéki hálózatról történik. A községet 20/0,4 kV-os kommunális transzformátorok látják el. 
A rendezési tervmódosítás több területen építési telkek kialakítását és idegenforgalmi terület ill. 
gazdasági terület létesítését célozta meg. Az új igényeket főként a gazdasági területeken a meglévő 
transzformátorok már nem tudják, illetve részben tudják csak kielégíteni. Amennyiben a gazdasági 
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területeken olyan funkció települ, amely jelentős elektromos energia felvétellel jár, új transzformátorok 
telepítése válik szükségessé. 
Jelenleg a községben és vonzáskörzetében hét darab 20/0,4 kV-os OTR állomás üzemel. Ebből kettő a 
sághalomaljai részt látja el. 
 
7.4 HÍRKÖZLÉS 
A tervezési területeken a telefonellátás a meglévő belterületi rendszerről leágazva kiépíthető.. A 
kapacitás s a csatlakozási pontok megfelelőek. 
A vezeték nélküli telefonok ellátására adótorony működik a település közigazgatási határában. A 
szolgáltatás színvonala megfelelő. 
Táj és településesztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési és a kábel TV hálózatok közös 
nyomvonalú föld alatti vezetéssel történő át- illetve kiépítése.  
 
7.5 TÁJRENDEZÉSI ÉS JAVASLAT KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
7.5.1 Környezetalakítás 
A területek környezeti állapotát üzemi létesítmények, talajszennyezés, esetleges illegális hulladéklerakó 
vagy a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező-források nem veszélyeztetik. A közúti 
forgalomból eredő zaj és rezgésterhelés ill. légszennyezés jelenleg olyan mértékű, mely nem érinti 
károsan a tervezési területeket.  
Vízminőség-védelem 
A felszín alatti vizek védelme érdekében a tervezési területeken szikkasztás nem engedélyezhető, a 
szennyvízelvezetés a csatornahálózaton keresztül történhet hegyi részeken pedig a szennyvíztárolás 
csak zárt rendszerű szennyvíztárolóban engedélyezhető. A csapadékvíz elvezetése nyitott 
árokrendszerben, folyókákkal ill. helyenként zárt csatornában történik a befogadók felé. Élővízbe történő 
bármilyen bevezetés vízjogi engedélyezési eljárás köteles, a küszöbértékek a hatályos kormányrendelet 
1 szerint határozandók meg. 
Talajvédelem, hulladékkezelés, elhelyezés 
A területeken az esetleges feltöltések kialakítására csak bevizsgált, minősített anyag használható. 
Környezetet károsító ill. veszélyes hulladék nem alkalmazható. Az építési tevékenységek megkezdése 
előtt a termőréteget, humuszt szakszerűen le kell termelni és azt deponálni kell. A termőföldet lehetőség 
szerint telken belül vagy zöldterületek létesítésénél kell felhasználni. 
A területen keletkezett kommunális és egyéb hulladék elszállítása csak engedélyezett lerakókban 
történhet. 
Levegőtisztaság-védelem 
A területeken a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység, ill. diffúz légszennyezést okozó tevékenység 
a lakóterületek, különleges területek és védett természeti területek közelsége miatt nem folytatható. A 
területeken folytatott tevékenységek során a hatályos kormányrendelet 2 előírásait be kell tartani. 
Klíma 
A tervezési területeken a megvalósítandó fejlesztések a klímában nem okoznak érzékelhető változást. 
Élővilág 
A tervezett fejlesztések a terület élővilágára –tekintettel a települési környezet eddigi közelségére- 
nincsenek érdemi hatással.  
Épített környezet 
A tervezett szabályozás a beépítési javaslatnak megfelelően biztosítja az egységes építészeti 
megjelenés kialakulását az épületek telepítését, és tömegét tekintve.  
 

                                                      
1 204/2001 (X.26) Korm. rendelet 
2 21/2001 (II.14) Korm. rendelet 
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7.5.2 Környezetvédelem 
A tervezett gazdasági fejlesztési terület és tervezett lakóterületek, idegenforgalmi területek kiakakítása, 
valamint az azon lehetővé tett beruházások lebonyolítása a lehető legkisebb környezetterheléssel 
valósítandó meg. A maximális zaj- és levegőszennyezettségi határértékeket a hatályos jogszabályok 
alapján, a környező lakóterületek érdekeit figyelembe véve kell megállapítani, amelyet a helyi építési 
szabályzatban is rögzíteni szükséges.  
A tervezési területeken az egyéb funkciójú területekkel határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia a 
zajvédelemről. A zajt kibocsátó szükség esetén, saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemről, és a 
zajt csökkentő berendezés elhelyezéséről. A zaj kibocsátója és a levegő szennyezője indokolt esetben 
mérésre kötelezhető. A szomszédos lakóterületek védelme érdekében a két területfelhasználási (lakó 
és gazdasági) egység határán megfelelő szélességű elválasztó zöld sávot kell kialakítani a gazdasági 
területen belül. 
A tervezési területeken feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem 
használható fel. A területeken esetleg található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során 
el kell távolítani. Építési munkáknál a területek előkészítése során a termőföld védelméről, 
összegyűjtéséről és megfelelő újrahasznosításáról gondoskodni kell. A kivitelezés és üzemeltetés során 
biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
A tervezési területeken az építési tevékenység – a hegyi részek megjelölt területeit kivéve -csak 
közművesített telek megléte esetén kezdhető meg.  
 
7.6 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
A tervezési területeken országos jelentőségű védett természetvédelmi terület és helyi jelentőségű 
védett természeti érték nem található. A település közigazgatási határán belül több helyen találhatóak a 
FHNP által különböző védelemben részesített területek, melyek az alábbiak:  

• Győrság-Halomalja mellett a Sági-ér mentén található egy kis kiterjedésű természeti terület a 
052 hrsz.-ú rét művelési ágú terület.  

• a falu Pannonhalma felé eső dombjainak egy része pedig része az országos ökológiai 
hálózatnak. (Pannonhalma a Hunyadi utca és a Felső Közép utca által határolt terület. hrsz: 39-
42/1-4, 46-52, 54-62, 63-71, 81-83, 161-163, 733-734, 737-738/1-10,  742-744, 748, 751-758, 
761-778, 788-797, 799-801/1-2.) A terület határos a 3. sz. tervezési területtel. 

A tervezési területek közelségében találhatók a NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természeti területei 
és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett területei. A módosításokat a védett természeti területekre 
gyakorolt hatások figyelembe vételével kell megvalósítani. 
 
A tervezési területeteken általában az eddigi mezőgazdasági funkciót egyéb funkció (falusias lakó, 
különleges, gazdasági funkció) váltja fel.  
A területek látványvédelmét és tájba illeszkedését segíti a szabályozásba beépítendő kötelező 
zöldfelületek és védőerdők, telken belüli védőfásítások kialakítása és a lakóterületen jelölt közpark 
kialakításának megoldása is. A tervezett gazdasági területen elhelyezendő létesítmények megfelelő 
tájba illesztésének céljából az egyes létesítmények körül, valamint a teljes gazdasági terület körül is – a 
telken belüli beültetési kötelezettség előírásával- megfelelő szélességű és intenzitású védőzöld-sávok 
alakítandóak ki.  
Mindezek a fásított területek, közparkok, védőerdők a településen a jövőben értékes zöldfelületeket 
jelentenek.  
A tervezési területek kijelölt zöldfelületeinek kialakításánál a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes 
fajait kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését, kerülendő a tájidegen un. 
rabszolganövények telepítése. A növényzet telepítésekor mindenkor háromszintű (fa, cserje, bokor, 
gyep) védősáv kialakítását javasoljuk. 
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Ezek mellett az eszközök mellett a tervezett útkeresztmetszetek is számolnak a kétoldali fásítás 
lehetőségével is. A tervezési területeken az utak menti fásítások kialakításánál a tájra jellemző 
növénytársulások jellegzetes fajai közül azokat kell alkalmazni, melyek jól tűrik a közúti közlekedésből 
és a gazdasági területekről esetlegesen eredő légszennyezettséget.  
Emellett az egyes fejlesztési területek dombvidéki jellege, terepviszonyai miatt a tervezett létesítmények 
optimális terepre való illesztésére fokozott figyelmet kell fordítani.  
 
Táji konfliktusok, tájfejlesztés, tájvédelem 
A terület táji környezetében esztétikai, tájhasználati és ökológiai konfliktusok jelennek meg, mivel a 
fejlesztések mindkét helyen védett természeti és táji értékek mentén valósulnak meg. 
Esztétikai konfliktus: 

 kialakuló csupasz, ”steril” lakókörnyezet ↔ igényes lakóterület  
Tájhasználati konfliktusok: 

 mezőgazdasági terület ↔ lakóterület 
megoldás:  növénytelepítés, védőfásítás 

 mezőgazdasági terület ↔ gazdasági terület 
megoldás:  növénytelepítés, védőfásítás 

 gyakori erős széllökések ↔ kertek használata, pihenés, rekreáció 
megoldás:  zárt állományú, többszintű, növénytelepítés, fásítás 

 a fejlesztés miatt megnövekedett forgalom↔ lakóterület nyugalma 
megoldás:  terület lehatárolása többszintű növényzettel 

 a fejlesztés miatt megnövekedett lakosságszám ↔ közösségi célú zöldfelület 
kialakítása 
megoldás:  közpark létesítése 

Ökológiai konfliktusok: 
 talajvíz, talaj szennyezése ↔ lakóterületek, természeti területek 

megoldás: lakosság környezettudatos viselkedése, csatornázás, hulladékkezelés 
megoldása 

 lakóterületek környezeti állapota ↔ mezőgazdasági termelés (szántóföldi művelés) 
megoldás:  környezetkímélő művelési módok, korlátozott vegyszerhasználat 

A településen továbbra is fontos feladat a védett és nem védett természeti, táji értékek fenntartása, 
védelme, ezek megtartása. 
 
Környezetalakítás, a terület zöldfelületi rendszere 
A zöldfelületeket és a természeti területeket a környezeti elemek fokozott terhelése veszélyeztetheti 
(mezőgazdasági művelés, közlekedés, építkezések, egyéb beavatkozások). Ezért a tervezett területek 
zöldfelületi rendszereinek elemeit ott és úgy kell kialakítani, hogy ezen káros hatások a legkisebbek 
legyenek, ugyanakkor a meglévő és tervezett lakó- idegenforgalmi- és termesztő felületek védelme a 
legjobban megvalósuljon. Ezért a következő zöldfelület-fejlesztési javaslatunkat adjuk: 

 az ökológiai hálózat rendeltetésszerű fejlesztése érdekében talajvédelmi és 
településvédelmi céllal kötelező telken belüli fásítás (a fásítás egyúttal hófúvás elleni 
védelmet is szolgál), 

 az utak mentén lehetőség szerint kétoldali fasor telepítése, ahol ez nem lehetséges, ott 
az egyoldali fasor és másik oldali gyepes, cserjével betelepített zöldsáv, 

 közpark kialakítása 
 a művelési ág megváltozása, termelésből való kivonás, illetve beépítés során a 

termőréteg eltávolítása jelentős beavatkozás a tájháztartásba. Ezért mindenféle 
építménynél a földszinti padlóvonal helyes megválasztásával az épületek tájba 
illesztését, a termőréteg-gazdálkodást körültekintően javasoljuk elvégezni, valamint az 
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építkezéseket a felesleges és nagymértékű tereprendezésektől mentesen javasoljuk 
elvégezni. 

 
Zöldfelület-fejlesztési javaslat 
A területen a tájra jellemző természetes vegetáció a mezőgazdasági hasznosításkor már megszűnt. A 
kialakuló zöldfelületek a környező táj elemeiként a tájjelleget meghatározó növényzettel kell hogy 
rendelkezzenek, ezért a növényzet kiválasztásakor növényökológiai, növénytársulások szerinti, 
tájesztétikai és növényföldrajzi szempontokat is figyelembe kell venni az általános szempontokon 
(talajminőség, talajvíz mennyisége, minősége, páratartalom, stb) túl. 
A tervezési területek kialakításra kerülő zöldfelületei a település zöldfelületi rendszeréhez csatlakoznak. 
Ezen rendszer elemeiként a területen a következő zöldfelületi elemek alakulnak ki: 

 közterületi növénytelepítés, utcai fasorok, 
 az egyes lakóépületekhez kapcsolódó magánkertek, 
 az idegenforgalmi terület nagyobb léptékű telkeinek zöldfelületei, 
 közparkok. 

A közterületen levő utcai fasorok a gépjárműforgalommal rendelkező és a gyalogos utcákon jelennek 
meg. A fasorok gyepes sávba kerülnek betelepítésre. A zöld sávokat autóbehajtók szakítják csak meg, 
így bár keskeny, de hosszú, összefüggő közterületi zöldfelületek alakulnak ki. A zöld sávok alatt és 
azoktól 1,5-1,5 m-re közművek nem haladhatnak, így a fasorok egyöntetűsége és folyamatossága 
biztosított. Az utcai fasorok így többszörös funkciót töltenek be, azaz rendezett, egyöntetű utcaképet 
adnak, előre jelzik az utca nyomvonalának változását, árnyékolják az úttestet és a gyalogjárdát. 
A fasort alkotó fajokkal szemben követelmény, hogy 
 - hosszú életű, a települési klímát jól tűrő, betegségekkel szemben ellenálló,  
 - magas, min. 2,2,m-es kezdeti törzsmagasságot elérő, egyenes törzset nevelő, 
 - virággal, terméssel nem szennyező, 
 - széltörékenységre nem hajlamos, 
 - felfelé álló lombkoronát nevelő, 

- megfelelő árnyékolást adó lombozattal rendelkező, 
- a tájra vagy a települési környezetre jellemző faj legyen. 

A fasor telepítésére helyhiány vagy közművek nyomvonala miatt alkalmatlan közlekedési terület 
zöldfelülete gyeppel vagy alacsony cserjével borított legyen. Cserjeültetés a jelentős forgalmú utak 
menti zöldsávokba történjen elsősorban. 
A beépített területek épületeihez kertek, zöldterületek kapcsolódnak. A lakóterület egységes arculata, 
valamint az esztétikus környezeti hatás elérése érdekében a terv nem csak a minimális zöldfelület 
nagyságát határozza meg, hanem azok telken belüli elhelyezését is. Így a mezőgazdasági terület és az 
uralkodó szélirány felé eső telkeken belül kötelező a védőfásítás területét zöldfelületként kell kialakítani. 
A szűk térérzet elkerülése érdekében javasoljuk a tömör kerítések kerülését a belső telekhatárokon. 
A védőfásításnál a növényzet legyen három szintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint), igazodjon a 
település és a környező táj meglevő növényzetéhez. A fa- és cserjefajok meghatározásánál előnyben 
kell részesíteni a táj karakteréhez illeszkedő, jellegzetes, honos növényeket, a kerti kép gazdagításához 
azonban a települési klímához és az épített környezet képéhez jobban igazodó fajok is felhasználhatók. 
A tájidegen növények (pikkely- és tűlevelű nyitvatermők, pl. tuja, hamisciprus, boróka, kúszófenyők, 
fenyők), allergén növények (Cupressocyparis leylandii), és a mezőgazdasági termesztésben használt 
növények kártevőinek köztes gazdái (Sorbus sp., Berberis sp.) mellőzendők, annak ellenére, hogy a 
jelenlegi faiskolai kínálat épp ellenkezőjére buzdít. A növények kerítéstől (telekhatártól) való 
távolságának meghatározásakor a telepítendő növény végleges magasságát/koronaátmérőjét kell 
figyelembe venni, így kisméretű fák esetében 1,5 m, közepes méretű fák esetében 2,5 m, nagy lombú 
fák esetében 5 m, alacsony cserjéknél 0,5 m, magas cserjéknél 0,8 m.  
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7.7 MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 
7.7.1 Műemlékvédelem  
A tervezési területeken országosan védett műemlék ill. helyi jelentőségű védett érték nem található. 
A tervezési területek tágabb környezetében a településen országosan védett műemlék szintén nem 
található.  
Helyi védettség alatt áll a településen több objektum, melyek az alábbiak: 

• Sági Madonna szobor, mely Győrságon az Öreg u. 20. szám alatt található.  
• lakóház, mely Győrságon az Akác u. 9. szám alatt található; hrsz: 115 
• pincesor, mely Győrságon az Apor Vilmos utca végében található; hrsz: 243/1 
• pincesor, mely Győrságon a harangláb környezetében található; hrsz: 51, 52, 59/1, 75  
• pincesor, mely Győrságon a harangláb környezetében található; hrsz753/2, 754, 755, 758/2 
• pincesor, mely Győrságon a Lalka utca végében található; hrsz: 34/1, 33 

 
7.7.2 Örökségvédelem 
A 2001. évi LXIV. tv. 66.§./2/ bekezdése szerint a települések fejlesztési, rendezési, szabályozási 
terveihez örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A település 2005-ben és 2006-ban készíttetett 
egy-egy rendezési tervmódosítást, mely során az akkori tervezési területekre elkészült egy-egy 
örökségvédelmi hatástanulmány. A település egészére azonban még nem készült örökségvédelmi 
hatástanulmány.  
A jelenlegi tervezési területekre a tervezéssel egyidejűleg szintén készült örökségvédelmi 
hatástanulmány, amely az adott területek értékvédelmi összefüggéseit feltárja. A rendezési 
tervmódosítás ennek figyelembe vételével készült el. 
 
8 SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 
 
8.1 SZABÁLYOZÁSI TERV M=1:2 000 FELBONTÁSÚ 
 
8.2 A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA  
8.2.1 A terv szükségességének indoklása 
A tervben rögzített fejlesztési elképzelések – lakóterület, gazdasági terület, különleges terület bővítése – 
szükségessé teszik az egyes tervezési területeken a területfelhasználási mód változtatását így a 
településszerkezeti és szabályozási terv adott területet érintő módosítását. Az 1. és 4. sz. tervezési 
területen pedig a tervezett beépítési és telekosztási elképzelések a szabályozási terv azon belül az 
övezeti paraméterek módosítását igénylik. 
A tervmódosítást az önkormányzat fejlesztési elképzelései és az önkormányzatra beérkezett lakossági 
igények indokolják.  
A jelenlegi szabályozási terv előírásai alapján ezen elképzelések a tervezett helyeken nem 
valósíthatóak meg. Mivel azonban az egyes elképzelések konkrétak és megvalósításuk biztosítottnak 
látszik elengedhetetlen a szabályozási terv módosítása. 
A tervmódosítás célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott harmonikus településfejlődést, a település 
modernizálódását és a valós igényekhez mért területfelhasználást és előírásokat. 
 
8.2.2 A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása 
A település területén a fejlesztési területeken a hatályos településszerkezeti terv és a hatályos 
szabályozási terv módosításával lehetőség nyílik a tervezett fejlesztések megvalósítására. A tervezési 
területeken megszűnnek a szabályozási terven belül alkalmazott a tervezett használatot korlátozó 
előírások, illetve kiegészülnek a jelenlegi igények alapján.  
A tervezési területeken belül a szabályozási alapelveknek megfelelően biztosított lesz a 
településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A település részéről felmerült 
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fejlesztési igények szabályozott módon kielégíthetők lesznek. Az illeszkedés szabályai biztosítják a 
környezet figyelembe vételét. A szabályozási terv és a HÉSZ kiegészítése és módosítása a korábbi 
tervnél átfogóbb örökségvédelmet tesz lehetővé. 

 
8.3 RENDELET  
 

Győrság község Önkormányzatának képviselőtestülete 
6/2008.(VIII.12.) Ök. sz. rendelete 

 
Győrság Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról 

 
Győrság község önkormányzatának képviselő testülete az 1997. évi LXXVII. törvényben biztosított 
jogkörében a következőket rendeli el: 
 
A 10/2002. (IX.23.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott és a (9/2005.(XI.9.) önkormányzati 
rendelettel módosított szabályozási tervet módosítja a TH 07-02-07 munkaszámú tervdokumentáció SZ-
1/M 1-6 jelű tervlapja szerint. 
 
/1/ A Helyi Építési Szabályzat 5.§ -a kiegészül az alábbiakkal: 
Beépítésre nem szánt területek – közlekedési és közműterületek 
lakóutca, kiszolgáló út    KÖu  
országos másodrendű főút   KÖuM 
települési gyűjtőút    KÖuGY 
településközi út     KÖuT 
gyalogút     KÖuGYA 
 
/2/ A Helyi Építési Szabályzat 11. § -a kiegészül az alábbiakkal: 
A település területén a következő régészeti lelőhelyek találhatók: 

1. lelőhely: a lelőhely neve – Faluhely-dűlő  
Helyrajzi szám:  258-260,726/1,623hrsz. 

2. lelőhely: a lelőhely neve – Sági-puszta-dűlő  
Helyrajzi szám: 033/16 hrsz. 

3. lelőhely: a lelőhely neve – Vörösmarty utcától keletre  
Helyrajzi szám: 033/7; 033/5; 573/3; 573/4; 573/6; 577/1-3; 577/5-6; 579 hrsz. 

4. lelőhely: a lelőhely neve – Győr felőli szántók  
Helyrajzi szám: 02/2 hrsz. 

5. lelőhely: a lelőhely neve – Pannonhalmi dombok  
Helyrajzi szám: 04/7-9,14-20,22,24,30-39; 24, 27/2, 105-107, 112, 113/1-2, 116hrsz. 

6. lelőhely: a lelőhely neve - Katolikus iskola.    
Helyrajzi szám: 227 hrsz. 

7. lelőhely: a lelőhely neve - Ságpuszta II.    
Helyrajzi szám: 065/2 hrsz. 

Az ismert (azonosított) és feltételezett régészeti lelőhelyeken és a régészettel érintett területeken a 30 
cm-t meghaladó talajbolygatással járó tevékenységet csak a szakhatóság hozzájárulásával lehet 
végezni.  
A kulturális örökség védelméről szóló jogszabály3 értelmében a település teljes területén leletbejelentési 
és lelet beszolgáltatási kötelezettség érvényes. 

                                                      
3 2001. évi LXIV. törvény 
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Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elő a felfedező köteles a régészeti emléket 
veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. 
 
/2/ A Helyi Építési Szabályzat 12. § -a kiegészül az alábbiakkal: 
(1) A kilátással rendelkező területeken adótorony, antenna nem helyezhető el. 

 
/3/ A Helyi Építési Szabályzat 13-14. § -a módosul az alábbiak szerint: 

13. §  
Természetvédelem 

(1) A NATURA 2000 élőhely-védelmi irányelv alapján a településen védelemben részesített terület a 
057 hrsz.-ú rét terület. 
 

14. §  
Környezetvédelem 

 
Levegőtisztaság védelem 
(1) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló jogszabály4 előírásait be kell tartani. 
(2) A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló jogszabály5 előírásait be kell tartani. 
(3) A településen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat csak az ilyen célra kijelölt 

övezetekben folytatható.  
(4) A területen diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, takartan, illetve a kiporzás 

megakadályozása esetén, megfelelő felületkezelés mellett folytatható.  
 

Zaj- és rezgésvédelem 
(1) A tervezési területek az üzemi tevékenységből származó zaj szempontjából a vonatkozó 

jogszabály6 alapján a következő terület-felhasználási kategóriába tartoznak: 
• Falusias lakóterület   2. terület-felhasználási kategória 
• Településközpont vegyes területek 3. terület-felhasználási kategória 
• Különleges területek   4. terület-felhasználási kategória 
• Gazdasági terület   4. terület-felhasználási kategória 

A üzemi tevékenység csak a fenti kategóriákra megállapított zaj terhelési határértékek betartásával 
folytatható. 
(2) A tervezési területek az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj szempontjából a 

vonatkozó jogszabály7 alapján a következő terület-felhasználási kategóriába tartoznak: 
• Falusias lakóterület   2. terület-felhasználási kategória  
• Településközpont vegyes területek 3. terület-felhasználási kategória 
• Különleges területek   4. terület-felhasználási kategória 
• Gazdasági terület   4. terület-felhasználási kategória 
A területen építőipari kivitelezési tevékenység csak a fenti kategóriákra megállapított zaj terhelési 
határértékek betartásával folytatható. 

(3) A tervezési területek a közlekedésből származó zaj szempontjából a vonatkozó jogszabály8 alapján 
a következő terület-felhasználási kategóriába tartoznak: 

                                                      
4 349/2006.(XII.23.) rendelettel módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 
5 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM rendelet 
6 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 1. sz. melléklete 
7 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 2. sz. melléklete 
8 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 3. sz. melléklete 
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• Falusias lakóterület   2. terület-felhasználási kategória 
• Településközpont vegyes területek 3. terület-felhasználási kategória 
• Különleges területek   4. terület-felhasználási kategória  
• Gazdasági terület   4. terület-felhasználási kategória 
A területen építmények elhelyezése és építészeti kialakítása ennek figyelembe vételével történhet. 

(4) A területen az egyes épületek zajtól védendő helyiségeiben a vonatkozó jogszabályban9 
megállapított zaj terhelési határértékeknek teljesülniük kell. 

(5) A területen az egyes épületekben a vonatkozó jogszabályban10 megállapított emberre ható rezgés 
terhelési határértékeknek teljesülniük kell. 

(6) A területen a vonatkozó jogszabályban11 meghatározott határértékeknek az új tervezésű vagy 
megváltozott területfelhasználású területeken a meglévő közlekedési zajforrástól származó 
zajterhelésre is, új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévő védendő területen is 
teljesülniük kell. 

(7) A tervezési területen az egyéb funkciójú területekkel határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia a 
zajvédelemről. A zajt kibocsátó saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemről, és a zajt 
csökkentő berendezés elhelyezéséről. 

(8) A zaj kibocsátója és a levegő szennyezője indokolt esetben mérésre kötelezhető. 
 

A föld védelme 
(1) A területen feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem 

használható fel. A területen található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során el kell 
távolítani. Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt 
mentesítést követően szabad. 

(2) Építési munkáknál a terület előkészítése során a termőföld védelméről, a talaj felső humuszos 
termőrétegének összegyűjtéséről, kezeléséről, és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az 
építtető köteles gondoskodni. Az építési munkák során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a 
termőföld minőségében kárt ne okozzanak, szennyező anyag a talajba ne kerülhessen. 

(3) A területen talajszennyezést okozó tevékenység nem folytatható. 
(4) A telkek terepfelszíne csak úgy alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a rézsűk 

állékonysága és a felszíni vizek elvezethetősége a telek területén belül rendezetten biztosított 
legyen. 

(5) A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy 
funkcionális működését befolyásoló területhasználat, tevékenység nem folytatható.  

(6) A területen fokozott figyelmet kell fordítani a növényvédelemről szóló jogszabály12 előírásainak 
megfelelő folyamatos gyom-mentesítésre. 

(7) Teljes közművel el nem látott területeken a terület tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező 
szennyvíz, kommunális és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a 
hulladéktelepekre való szállításáról. 

 
A felszíni és a felszín alatti vizek védelme 
(1) A felszíni vizekbe csak a vonatkozó jogszabály13 szerinti 4. általánosan védett vízminőség-védelmi 

területi kategóriának megfelelő minőségű csapadékvíz és szennyvíz vezethető, amennyiben a 
befogadó időszakos vízfolyás, úgy a 3. kategóriára vonatkozó határértéket kell betartani. 

(2) A felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály14 előírásait be kell tartani. 
                                                      
9 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 4. sz. melléklete 
10 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 5. sz. melléklete 
11 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 3. sz. melléklete 
12 2000. évi XXXV. tv. 
13 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 
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(3) A tervezési terület a vonatkozó jogszabály15 alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolása szerint a fokozottan érzékeny kategóriába 
tartozik.  

(4) A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 
jogszabály16 rendelkezéseit be kell tartani. A felszíni vizekbe csak a fent említett rendelet 3. 
Általános vízminőség-védelmi kategóriájának megfelelő minőségű szennyvíz és csapadékvíz 
vezethető. 

(5) Nem burkolt felületen hulladék, illetve a talajra, a felszín alatti vizekre potenciálisan veszélyes 
anyag ideiglenesen sem helyezhető el. 

(6) 20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy a felületén 
összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági területeken belül 
kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető 
a csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

(7) A lakóterületek és egyéb beépített területek szennyvizeit közcsatornába kell vezetni a mindenkori 
hatályos előírások határértékeinek betartásával, melyek jelenleg a vonatkozó jogszabály17 által 
előírt küszöbértékek. Azokon a területeken, melyek még nincsenek bekötve a szennyvízhálózatba, 
a közcsatorna kiépítéséig a szennyvizet csak zárt rendszerű szennyvíztározóban lehet tárolni, 
szikkasztás a település teljes területén tilos. 

(8) Külterületen és belterületen az eddig a lakosság által illegális szemétlerakónak használt 
területeken a hulladék elhelyezését meg kell szüntetni. Az eddig felhalmozott hulladékot el kell 
szállítani, majd a területet rekultiválni kell. 

(9) Beépítésre szánt területen az építési tevékenység csak közművesített telek vagy zárt 
szennyvíztároló berendezés megléte esetén kezdhető meg.  

(10) Az állattartó telepeknek meg kell felelni a „vizek mezőgazdasági eredetű nitrát terheléssel szemben 
védelméről” szóló jogszabály18 előírásainak.  

 
Egyéb környezetvédelmi követelmények 
(1) A településen a nitrátszennyezéssel szembeni védekezésről a vonatkozó jogszabályoknak19 

megfelelően gondoskodni kell, azaz a zöldfelületek tápanyagellátása során kijuttatott nitrogén 
mennyisége nem haladhatja meg az évenkénti 170 kg/ha értéket. 

(2) A település területén a növényvédelemről szóló jogszabály20 előírásainak megfelelő folyamatos 
gyommentesítést el kell végezni. 

(3) A területen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló hatályos jogszabály21 előírásait be kell tartani. 

(4) A mezőgazdasági művelés alatt álló területek fejlesztésénél és új iparág telepítésénél a vonatkozó 
jogszabály22 előírásait be kell tartani. 

(5) A területen keletkező hulladékokkal kapcsolatban a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló és a köztisztaságról szóló jogszabályokban23 
foglaltakat be kell tartani. 

                                                                                                                                                                      
14 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
15 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 
16 9/2002 (III.2.) KöM-MöViM együttes rendelet 
17 28/2004 (XII.25.) KvVM. rendelet 
18 49/2001 (IV.3.) Korm. rendelet 
19 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 
20 2000. évi XXXV. tv. 
21 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 
22 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 
23 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, és 1/1986 ÉVM-EüM rendelet 
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(6) A területen az illegális hulladék- és törmelék-elhelyezést meg kell akadályozni. Hulladék csak zárt 
térben illetve gyűjtő edényzetben tárolható. 

(7) A település 1000 méteres védőtávolságán belül dögkút, hulladéklerakó (törmeléklerakó kivételével) 
illetve más egyéb bűzös, fertőzésveszélyes tevékenységet folytató telephely illetve szélerőmű nem 
létesíthető. 

(8) Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken történő 
elhelyezéséről az irányadó védőtávolságokról és más építési feltételekről az állattartás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet kell alkotni. 
 

/4/ A Helyi Építési Szabályzat 14.§ -a kiegészül az alábbiakkal 
 

Táj- és településkép védelem 
(1) A településkép védelme érdekében az épületeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Plató és 

bevágás csak úgy alakítható ki, hogy az eredeti terepszinthez képest 1 méternél nagyobb 
szintkülönbség ne alakuljon ki. Támfalgarázs létesíthető azokon az ingatlanokon, ahol az építési 
hely magasságkülönbsége az útcsatlakozástól számítva meghaladja a 2 m-t. 

 
/5/ A Helyi Építési Szabályzat 15.§ -a kiegészül az alábbiakkal 
 

Lf -34 O/SZ 30/50 0,5 jelű építési övezet 4,5 18/40/720 
 
Lf -35 O/SZ 30/50 0,5 jelű építési övezet 4,5 15/40/600 
 
Megengedett használat Az OTÉK 14 § -a szerint 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A közművesítettségre vonatkozó előírások OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettség 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 15 m 

Mélység: 40 m  
Terület: 600 m2 

Szélesség: 18 m 
Mélység: 40 m 
Terület: 720 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló / Szabadonálló 
Előkert: kialakult v. min. 5 m 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5  
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság Minimum: 3,5 m; maximum: 4,5 m 
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Lf -33 O/SZ 20/60 0,3 jelű építési övezet 4,5 30/130/3900 
 

Lf -36 O/SZ 20/60 0,3 jelű építési övezet 4,5 20/40/800 
 
Megengedett használat Az OTÉK 14 § -a szerint 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A közművesítettségre vonatkozó előírások OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettség 
A zöldfelület legkisebb mértéke 60 % 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 30 m 

Mélység: 130 m  
Terület: 3900 m2 

Szélesség: 20 m 
Mélység: 40 m  
Terület: 800 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló / Szabadonálló 
Előkert: kialakult v. min. 5 m 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,3 
A beépítettség legnagyobb mértéke 20 % 
A megengedett építménymagasság Minimum: 3,5 m; maximum: 4,5 m 
 

Lf -37 O/SZ 30/50 0,5 jelű építési övezet 4,5 18/40/720 
 
Megengedett használat Az OTÉK 14 § -a szerint 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 

100 %-át telken belül kell kielégíteni. 
A közművesítettségre vonatkozó előírások OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettség 
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 
A telek legkisebb méretei Szélesség: 18 m 

Mélység: 40 m 
Terület: 720 m2 

A beépítési mód Oldalhatáron álló / Szabadonálló 
Előkert: kialakult v. min. 5 m 

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0.5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 % 
A megengedett építménymagasság Minimum: 3,5 m; maximum: 4,5 m 
 
(1) Az Lf-37 övezetben a többi lakóterülettől eltérően 4 lakásos lakóépület is építhető. 
(2) A lakóterületeken a környezetvédelmi előírásokat, a megengedett terhelési határértékeket a HÉSZ 

13-14 § szerint kell alkalmazni.  
(3) A területekre egyéb vonatkozásokban a Helyi Építési Szabályzat 15.§ -a rendelkezik. 
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/6/ A Helyi Építési Szabályzat 16. § -a kiegészül az alábbiakkal: 
(1) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 
(2) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a vonatkozó jogszabály24 szerinti épületek 

helyezhetők el, az övezeti előírások figyelembe vételével. A területen a kommunális hulladék 
számára hulladékudvar kialakítható. 

(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a vonatkozó jogszabály25 szerinti gépjármű 
elhelyezési igényt a jogszabálynak megfelelően kell teljesíteni.  

(4) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen építési munka a vonatkozó jogszabály26 szerinti 
teljes közművesítettség megléte esetén végezhető. 

(5) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a környezetvédelmi előírásokat, a megengedett 
terhelési határértékeket a HÉSZ 13.-14. § szerint kell alkalmazni.  

(6) A G ksz jelű övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak. 
(7) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a TH-07-02-07 munkaszámú tervdokumentáció SZ-

1/M jelű szabályozási tervén jelölt helyeken és méretben telken belüli kötelező védőfásítást kell 
telepíteni. 

 
/7/ A Helyi Építési Szabályzat 17.§ -a törlésre kerül. (hétvégi házas területek) 
 
/8/ A Helyi Építési Szabályzat 18. § -a kiegészül az alábbiakkal: 
A településen a különleges idegenforgalmi területek a Kif jelű területek. 
 Kif  jelű építési övezet 
 
Megengedett használat A turista- és idegenforgalom, szálláshely 

szolgáltatás és kapcsolódó létesítményei. 
Vendéglátó létesítmények.  
A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős 
tevékenységet szolgáló épületek ,építmények. 
Nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épület, építmény (melyeknek a 
szennyezési kibocsátási paraméterei nem haladják 
meg a lakóterületre előírt maximum értékeket). 
A tulajdonos és a személyzet számára  szolgálati 
lakás, parkoló, igazgatási és irodaépületek.  
A terület fenntartásához szükséges épületek 
Lovagláshoz, lovas turizmushoz, állattartáshoz 
kapcsolódó létesítmények és kiszolgáló 
létesítmények 
Takarmánytároló, trágyatároló létesítmények 

Korlátozások A területen nem valósítható meg önálló 
hulladéklerakó 

A közművesítettségre vonatkozó előírások OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettség  
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési 

igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni. 

                                                      
24 OTÉK 19. § (2), (3) 
25 OTÉK 4. számú melléklet és az OTÉK 42 § 
26 OTÉK 8. § 



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

 34 
 www.ter-halo.hu 

A zöldfelület legkisebb mértéke 60 %  
A beépítési mód Szabadon álló, magastetős 

Épületet elhelyezni a TH-07-02-07 munkaszámú 
tervdokumentáció Sz-1/M jelű tervlapján jelölt 
területen belül lehet az OTÉK 35.§-ban 
foglaltaknak megfelelően 

A telek legkisebb méretei Terület: 5 000 m2 
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 
A beépítettség legnagyobb mértéke 20 % 
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót 
hordozó épület estén) 

Minimum 3,5 m  
Maximum 9,5 m 

 
(4) Az idegenforgalmi területen a környezetvédelmi előírásokat, a megengedett terhelési határértékeket 

a HÉSZ 13-14 § szerint kell alkalmazni.  
 
/9/ A Helyi Építési Szabályzat 19. § -a kiegészül az alábbiakkal: 
A területen az útkategóriák az alábbiak: 
 - kiszolgáló út     KÖu 
 - országos másodrendű főút   KÖuM 

- települési gyűjtőút    KÖuGY 
 - gyalogút     KÖuGYA 
 - településközi út    KÖuT 
 
8.3.1 Hatálybalépés 
/1/Jelen a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Győrság község 
képviselőtestületének 10/2002. (IX.23.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról 
módosul.  
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet 
csak a TH-07-02-07 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M szabályozási tervlapjával együtt érvényes. 
 
 
       .....................................                         .......................................... 
   jegyző             polgármester 
 
A rendelet kihirdetésre került: Győrság, 2008.  ...................................................... 
 

..................................... 
    jegyző 
 
 
8.4 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
Az alátámasztó munkarészek megegyeznek a településszerkezeti tervmódosítás alátámasztó 
munkarészeivel. 
 
9 MELLÉKLETEK 
Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
Az előzetes véleményezési eljárás dokumentumai 
A véleményezési eljárás dokumentumai 
Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásáról szóló fejlegyzés 
A lakossági közzététel dokumentuma 


