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1. ELŐZMÉNYEK 

Hövej község Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő 
településrendezési eszközeiben rögzítettek alapján, az érintett területekre vonatkozóan módosítani kívánja a 
hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és ennek mellékletét képező szabályozási 
tervét.  

A településen a közelmúltban felmerült módosítási igény a térségben tervezett M85 gyorsforgalmi úthoz 
kapcsolódik: az út Csorna II – Sopron közötti szakaszának építéshez szükséges nyersanyag biztosítása 
érdekében az AGRO-FAVORIT Kft. felszíni típusú külfejtéses kavicsbánya nyitását tervezi Hövej külterületén. 
Ehhez szükséges, hogy a 8619 j. Vitnyéd-Hövej országos mellékút északkeleti oldalán elhelyezkedő, jelenleg 
beépítésre szánt különleges gyógycentrum területbe, valamint kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület építési 
övezetekbe tartozó telkek kerüljenek át különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) 
céljára szolgáló övezetbe nyersanyag-kitermelési tevékenység lehetőségének megteremtése érdekében. 
A térségben, a környező településeken meglévő bányák üzemelnek, a kitermelés Hövejen is ezekhez hasonlóan 
valósulna meg. Felhagyás után a terület tervezett véghasznosítása: gyógyüdülő komplexum halastóval. Ez a 
hatályos településrendezési eszközökben rögzített területfelhasználási besorolással egybecseng. A tervezési 
feladat elkészítésével Páli Község Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-
t bízta meg.  

Hövej község közigazgatási területének egészére 2003-2004. évben készültek el a településrendezési 
eszközök. A tervezett fejlesztés a településfejlesztési koncepció elhatározásait és a településszerkezeti terv 
koncepcionális javaslatait nem érinti, azokkal nem ellentétes. 

Hövej község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatta a bánya létesítését, ezért kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította a területet 10/2019. (I. 23.) határozatával, így a településrendezési eszköz 
módosításának egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint. 

A tárgyalásos eljárás szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszköz munkarészei 
a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg készülnek. A településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni kell a partnerekkel. A településfejlesztéssel és 
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól a képviselő-testület az 5/2017. (V. 24.) rendeletével döntött. A partnerségi véleményezés 
során érkező észrevétel, vélemény, javaslat a képviselő-testület mérlegelése és döntése alapján beépül a 
településrendezési eszközök tervezetébe. A partnerségi egyeztetést lezárását követően kerül sor a végső 
szakmai véleményezési szakasz lefolytatására, mely során a polgármester a teljes tervdokumentációt és az 
egyeztetés folyamán keletkezett iratanyagot és képviselő-testületi döntéseket megküldi az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Jelen egyeztetési dokumentáció a partnerségi egyeztetés lefolytatásához készült. 

Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a 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. A módosításhoz közös alátámasztó munkarész 
tartozik. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálatot és a javaslatot a módosítás 
jellegéhez igazodóan a módosítás várható hatása szerinti területre kell elkészíteni. 

A településrendezési eszközök jelen módosítása során az alábbi adatszolgáltatásként kapott dokumentációk 
kerültek figyelembevételre és felhasználásra: 

- Előzetes vizsgálati dokumentáció Hövej település külterületén (a 066/2, 066/5, 066/6, 066/8, 066/9 
hrsz. ingatlanokon) tervezett kavicsbányászati tevékenység végzéséhez (készítette: Kappel Gizella okl. 
bányamérnök, környezetvédelmi szakértő, Berkes Sándor okl. mezőgazdasági gépészmérnök, 
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környezetvédelmi szakértő, Ács Gábor agrármérnök, ok. környezetvédelmi szakmérnök, élővilág-
védelmi szakértő) 

- Hövej község külterületén 034/8 – 093 – 095/1 hrsz-ú ingatlanokon tervezett célkitermelőhely 
létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére vonatkozó komplex műveleti terv (készítette: Kappel 
Gizella okl. bányamérnök, földtani szakértő, hites bányamérő, STRABAG Építő Kft. cél-kitermelőhely 
engedélyes, Lukács Lóránt okl. bánya- és geotechnikai mérnök tervező, Varga József okl. bányamérnök 
tervező) 

- 034/8, 093, 095/1 fölrészletekre vonatkozó talajmechanikai jelentés geotechnikai feltárás és 
laboratóriumi vizsgálat alapján (összeállította: Gela-Szolg Geodéziai és Geotechnikai Szolgáltató Kft.)  

- Hövej 034/8 – 093 – 095/1 hrsz. cél-kitermelőhely – Tájrendezési térkép – tervezett végállapot 
(készítette: Kappel Gizella hites bányamérő). 

 

2. TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként 
átadott digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával. 

A felmerült fejlesztési igény Hövej 
közigazgatási területének központi, 
külterületbe tartozó részét érinti a vitnyédi 
településhatár közelében. A tervezési 
terület a 8619 j. Vitnyéd – Hövej összekötő 
út kanyarulatánál, annak északkeleti 
oldalán helyezkedik el, és a 034/8, 066/4, 
066/8, 066/9, 093, 094, 095/1 és 095/1 
hrsz-ú telkeket foglalja magában. A 
módosítás összesen 44,4 ha területet 
érint, amelyet a déli részen kettévág a 
8619 j. országos mellékút. 

A tervezési terület határai a délnyugati 
oldalon a 8619 j. összekötő út (hrsz. 033), 
valamint annak folytatásaként a 034/8 
hrsz-ú telket átvágó, tervezett települési 
mellékút, délkeleten a 029 hrsz-ú út, 
északkeleten a 8619 j. összekötő út, a 097 
hrsz-ú és a 0102 hrsz-ú út/árok telke, 
északnyugaton pedig a 066/2 hrsz-ú árok. 
A terület feltárása a fentiek szerint több 
irányból is közvetlenül biztosított. 

 

 

A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA ORTOFOTÓN  
(forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása, Google Earth) 
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A TERVEZÉSI TERÜLET TÁGABB KÖRNYEZETE ORTOFOTÓN  
(forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása, Google Earth) 

 

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Hövej kisalföldi, jellemzően sík település. Településszerkezetének meghatározóbb művi vonalas elemei közé 
tartozik a közigazgatási területet kettészelő, északnyugat-délkelet irányú 8619 j. Vitnyéd – Hövej összekötő út, 
amely mentén, a település északnyugati külterületén a tervezési terület is elhelyezkedik. A belterülettel az 
országos mellékút (belterületi szakasza: Vitnyédi utca) jelenti a kapcsolatot, így a terület a település bármely 
részéről könnyedén megközelíthető. A település jelentősebb vízfolyásai – a Répce, a Kardos-ér, a Vámház-ér – 
ugyancsak északnyugat-délkeleti irányban haladnak keresztül a közigazgatási területen, a belterülettől keletre. A 
tervezési terület környezetében mesterséges árokrendszer húzódik, amelynek egyik ága – a 066/4 hrsz-ú árok – 
a módosítással érintett területen belül helyezkedik el.  

A belterülettől nyugatra, a vitnyédi településhatár mentén húzódó kiterjedt erdőtömbök közé ékelődve található a 
nyersanyag-kitermelésre kijelölt, 44,4 ha-os terület. A jelenleg részben parlagon álló, részben legelőként, 
szántóként hasznosított terület nagy részét is magába foglaló településszerkezeti terven jelölt fejlesztési 
területként kezelt, különleges gyógycentrum terület csakúgy, mint a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület csak tervi szinten létezik, megvalósítása nem kezdődött el.  

A tervezett kavicsbánya közvetlen környezetében nincs olyan területhasználat, amely a célzott fejlesztésre 
kedvezőtlen hatással lenne, és nincs olyan területfelhasználás, amelyre a bánya fejlesztése kedvezőtlenül hatna. 
A bányászati tevékenység befejezése utáni rekultiváció során továbbra is a gyógyüdülő komplexum 
kialakítása a cél. 

 

 



HÖVEJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA -   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

          TÉR-T-REND KFT.  5 

4. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

4.1. Útkapcsolatok 

A módosítással érintett terület a 8619 j. Vitnyéd-Hövej összekötő út, mint országos mellékút mentén 
helyezkedik el, tehát a jelenlegi úthálózatról közvetlenül megközelíthető, jól feltárt. A hatályos településszerkezeti 
terv tervezett települési mellékutat jelöl a 034/9 hrsz-ú erdő területi telken, amely a 8619 j. országutat köti össze a 
hatályos településszerkezeti terven 271-es számmal jelölt önkormányzati településközi (Csapod felé irányuló) 
úttal. 

A módosítási helyszínnek része, azt átszeli a 094 hrsz-ú út, amely a 8619 j. utat a település új lakóterületével 
(Diófa sétány) köti össze . 

A kitermelendő haszonanyag tervezett felhasználási helyére, az M85 gyorsforgalmi út épülő Csorna II – Sopron 
közötti útszakaszához tervezett szállító út a település területén egybeesik a 8619 j. országos mellékút külterületi 
szakaszával. 

4.2. Jelenlegi területhasználat ismertetése 

A módosítással érintett terület külterületen 
helyezkedik el, domborzatilag síknak 
tekinthető, és szántóterületeket, rétet, legelőt 
foglal magába. Az út, árkok és az állóvíz 
telkeinek kivételével csaknem a teljes terület 5 
és 6 minőségi osztályú szántó művelési ágba 
tartozik. A területek művelés alóli kivonása 
folyamatban van. A 093 hrsz-ú telken található 
egy 0,1 ha kiterjedésű fás terület, valamint a 
tervezési területbe tartozó 066/4 és az azt 
határoló 066/2 hrsz-ú árkokat vízparti 
növénysáv, a 094 hrsz-ú utat fasor kíséri, a 
területhasználat egyébként a teljes területen 
egységes.  

A módosítási helyszínt északnyugatról nagy 
kiterjedésű, a nyugati településhatárig húzódó, 
összefüggő erdőtömbök határolják, amelyeket 
elsősorban tűlevelű állományok alkotnak, csak 
a déli részen – amely kb. 60 m szélességben 
a tervezési területbe is benyúlik – található 
lombhullató erdő. A tervezési területtel határos 
erdőterületek a NÉBIH nyilvántartása alapján 
faanyagtermelő kultúrerdők. A területtől 
északkeletre legelő és természetvédelmi 
származékerdők, valamint szántók találhatók. Délkeleten található a volt TSZ major területe, a tervezési terület 
közvetlen közelében más beépítés nem található. 

 

5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS RENDELKEZÉSEIK 

5.1. Hatályos településszerkezeti terv (TSZT) 

A Településfejlesztési koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv elkészítésére és elfogadására. A 
területre vonatkozó hatályos településszerkezeti tervet Hövej Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 
18/2004. (VII.19.) önkormányzati határozatával fogadta el. A településszerkezeti tervet 5 részterületet érintően a 
85/2012. (X.30.) sz. határozattal módosították. 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET MŰVELÉSI ÁGAK SZERINT  

(forrás: Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása) 



HÖVEJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA -   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

          TÉR-T-REND KFT.  6 

A jelenlegi módosítások településszerkezeti szinten beépítésre szánt területeket (kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület és különleges gyógycentrum terület) érintenek, ezek átminősítése történik beépítésre nem 
szánt bányaterületté. 

A hatályos településszerkezeti terv szerint a szerkezetet meghatározó közlekedésinfrastruktúra elem, a 8619 j. 
országos mellékút nyomvonala, mentén található a tervezési terület. Területfelhasználási egységek 
szempontjából változatos képet mutat: a telkek egy része (hrsz. 066/4 árok, 066/8, 066/9, 093, 094 út) 
különleges beépítésre szánt gyógycentrum terület besorolású (24,86 ha), a 034/8 hrsz-ú földrészlet jelenleg 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe van sorolva (4,03 ha, valamint 1,05 ha 
véderdő). A 095/1 hrsz-ú telek a 2012. évi módosítás során mezőgazdasági szántó területfelhasználásból a 
településszerkezeti terv szintjén gyógycentrum területébe került átsorolásra (13,18 ha, valamint 1,10 ha 
véderdő), azonban a telekre vonatkozó szabályozás nem készült el. 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA A 18/2004. (VII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT,  

85/2012. (X. 30.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVÁGATÁN 
(készítette: „MENEDZSER” Mérnöki iroda Kkt.) 

A Kgy különleges gyógycentrum területet a 2004-es településszerkezeti terv jelölte ki, majd kiterjedését a 
2012-es módosítás bővítette. A gyógyászati tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és üdülőszállók 
elhelyezésére szolgáló területen gyógyászati célú – fürdő, wellness, fitnesz – beruházás megvalósítása volt a cél, 
jelentős méretű vízfelületek kialakításával, erre irányuló fejlesztés azonban még nem kezdődött meg. A 
területfelhasználási egység településszerkezeti terv szintjén létezik, szabályozási terv – konkrét program 
hiányában – még nem készült rá. 

A Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület a szintén az ebbe a területfelhasználási egységbe sorolt 
volt TSZ major területétől északra, a 8619. j. út és a Csapodi út által határoltan helyezkedik el. A területet a 2004-
es településrendezési eszközök sorolták gazdasági területfelhasználásba, a besorolás célja az volt, hogy teret 
biztosítson az üzemszerű kisebb ipari termelésnek, fejlesztés azonban azóta sem történt.  
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Az eltérő területhasználatok zavaró hatásának csökkentése érdekében mind a gyógycentrum déli része, mind a 
gazdasági terület északi része esetében az országos mellékúthoz csatlakozó telekhatár mentén védelmi célú 
erdősáv került kijelölésre, amelynek telepítése mindeddig szintén nem történt meg. 

A településszerkezeti terv tervezett települési út nyomvonalát jelöli a 034/9 hrsz-ú, védőerdő 
területfelhasználásba tartozó telken. A módosítási helyszín határán, a 8619 j. út mentén halad a szennyvíz-
főgyűjtő csatorna. A hatályos településszerkezeti terv szerint a tervezési területen északnyugat-délkelet irányban 
áthalad egy középnyomású gázelosztó vezeték (D 160 PE). 

A 034/8 hrsz-ú telektől északkeletre, az országos mellékút túloldalán, valamint a terület északi részének 
közelében, a 0102 hsz-út út túloldalán is helyi természetvédelmi területek találhatók, amelyek határosak az 
átsorolandó telkekkel, de nincsenek átfedésben azokkal. Régészeti lelőhelyi érintettség és egyéb korlátozás 
nincsen. 

5.2. Hatályos szabályozási tervi részletek (SZT) 

A 10/2004. (VII. 20.) sz. rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat mellékletét képező SZ-1 jelű szabályozási 
tervlap a település belterületét fedi le, a jelenlegi módosítással érintett területre nem vonatkozik. A 
településrendezési eszközök 2012. évi módosításakor elfogadott SZ-2/M-1 jelű tervlap egyetlen telekre, a 
településszerkezeti terv szintjén mezőgazdasági szántó területből különleges gyógycentrum területébe átsorolt 
095/1 hrsz-ú telekhez (2-es számú terület) kapcsolódóan rögzít szabályozási elemeket – kötelező kétoldali 
fásítást a határoló 094 hrsz-ú út mentén, védőerdőt a telek országút felőli oldalán, valamint a 8619. j. országos 
mellékút szabályozási szélességét a csatlakozó szakaszon – azonban a területre vonatkozó teljes szabályozási 
terv nem készült el a fejlesztés konkrét programjának hiányában. A településszerkezeti terven fejlesztési 
területként kezelt területet nem a célzott területfelhasználás sorolta övezetbe, hanem az a korábbi területhasznált 
szerinti mezőgazdasági szántó övezetben maradt. 

 
KIVÁGAT A 13/2012. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL ELFOGADOTT  

SZ-2/M-1 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPBÓL 
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5.3. A helyi építési szabályzat rendelkezései (HÉSZ) 

A hatályos helyi építési szabályzat a módosítással érintett területet jelenleg lefedő építési övezetekre és 
övezetekre vonatkozóan a következő, a módosítás szempontjából releváns információkat tartalmazza: 

 

„Gksz...Kereskedelmi, szolgáltató terület 

(OTÉK 19. §-ához) 
7. § 

(1) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítés esetén építhetők be. 

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb 
beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő 
táblázat szerint kell meghatározni: 

 
 

Területfelhasználási 
ség jele 

övezeti jel 
beépítési mód- 

sorszám 

legnagyobb beépítettség/ 
zöldfelület legkisebb 

mértéke 
(%) 

legnagyobb 
építménymagassá

g (m) 

telek mérete 
minimálisan  

s z élesség/mélység/ 
alapterület 

Gksz III-SZ-01 50/30 7,50 2500 

 

K...Különleges terület építési övezet 

(OTÉK 24. §-ához) 

 
9. § 
 
(1) 
(…) 
Kgy: gyógycentrum területe 

Gyógyászati, valamint gyógyturisztikával kapcsolatos tevékenységek kiszolgálására szolgáló terület. Létesíthetők 
szálláshelyek, fürdők, szabadtéri tavak, tólétesítmények, szociális létesítmények, vendéglátó egységek és 
kiegészítő építmények, szolgáltató és kulturális létesítmények; szabadidős tevékenységek célját szolgáló 
létesítmények, sportlétesítmények elhelyezésére 
 

Területfelhasználási 
ség jele 

övezeti jel - 
beépítési mód.- 

sorszám 

legnagyobb 
beépítettség/ 

zöldfelület legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
építménymagassá

g (m) 

telek mérete 
szélesség/mélység

/ 
minimális 

Kt V-SZ-01 3/40 7,50 /2000 
Kc VI-SZ-01 30/50 7,50 /2500 

Ksp VII-SZ-01 5/40 7,50 /2000 
Kgy VIII-SZ-01 40/30 12,50 /2000 

 

 
E...Erdőterület  

(OTÉK 28. §-ához) 
 

12.§. 
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(1 ) Az övezet építési  telkei  csak  legalább  részleges  közművesítés  vagy  ezzel egyenértékű 
műszaki megoldás esetén építhetők be. 

 
Területfelhasználási 

e g y ség jele 
övezeti jel 

beépítési mód- 
sorszám 

legnagyobb 
beépítettség/ 

zöldfelület legkisebb 
mértéke 

% 

legnagyobb 
építménymagassá

g m 

telek mérete 
minimálisan  

s z élesség/mélysé
g/ a l apterület 

Eg 2-SZ-01 0,5/95 4,50 / 10000 
Ev épület nem helyezhető el 

„ 

 
Hövej község hatályos helyi építési szabályzata jelenleg nem alkalmazza a különleges beépítésre nem szánt 
nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezetet, ezért a módosításhoz szükséges a HÉSZ 
szövegének kiegészítése az új övezet meghatározásával és az erre vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
A HÉSZ hatályos szövege a további, nem övezet- vagy építési övezet-specifikus rendelkezéseket is tartalmazza, 
amelyek a tervezési területet érintő változtatásokat befolyásolhatják: 
 

„Védőterületek 

16. § 

(4) Védősávok: a nyomvonal jellegű építmények esetén: mely területén építményt elhelyezni, bármely 
környezetalakító tevékenységet folytatni csak az érintett szakhatóságok ill. szolgáltatók hozzájárulásával 
lehet. 

b.) A vízfolyások, vízfelületek medrének szennyeződésektől való megvédésére közcélú nyílt 
csatornák partélétől 3 m, álló és folyóvizek partélétől 6 m szélességben vízvédelmi területsávot 
kell létesíteni. 

d. a D 160 PE 80/G  SDR  4  bar-os  gázelosztó  vezeték  védőövezete  a vezeték tengelyétől 
mindkét oldalra 5-5 m, D63-, D32-, D20-as elosztó- és bekötővezetékeké 4-4 m. Védelemmel ellátott 
szakaszok védőövezete, ahol a védőövezet csökkentése indokolt, keresztmetszettől függetlenül 3-3 
m.” 
 

A rendelkezés b.) pontját figyelembe kell venni a 066/4 hrsz-ú árok, vízfolyásra vonatkozóan. Az árok a két 
célkitermelő-hely határán található, ezért az 5 m-es határpillér, amelyet a későbbi tájrendezés és a nyersanyag 
rézsűállékonysága miatt jelöltek ki, biztosíthatja a fennmaradását. Amennyiben gazdaságilag indokolt, az árok 
kiváltása, a közút mellé történő áthelyezése is megvalósítható, így arra vonatkozólag a rendelkezést már nem 
kell figyelembe venni. 

A területet északnyugat-délkeleti irányban átszelő középnyomású gázvezetéket a komplex műveleti terv szerint a 
tengelytől számított 5,0-5,0 m széles védősáv szélességében védőpillér fogja körülvenni a kitermelés során. A 
jövőben a gázvezeték kiváltásra kerül, és a 8619 j. összekötő út nyomvonalát fogja követni. 
 

„Környezetvédelem 

22.§. 
 

(5) Élő természet táji értékeinek védelme 
1. A területen meglévő fát (növényzetet) kivágni csak rendkívüli esetben, a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően szabad. Kivételt képez az erdők erdészeti módszerekkel történő 
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gondozása, tervszerű ritkítása és cseréje.” 
 

A rendelkezés figyelembe veendő a módosítási helyszínen belül jelen lévő (hrsz. 094 út, valamint a 093 hrsz-ú 
telek b alrészlete) fás szárú növényzetre vonatkozóan. 
A 094 hrsz-ú út fás szárú növényzete a komplex műveleti tervben szereplő 5,0 m-es védőpillérébe esik, így a 
védelmük biztosított. A komplex műszaki tervben leírtak szerint a 093/b hrsz-ú alrészleten található fásított területre 
az alrészlet határvonalától mért 5 ,0m széles védősávot jelöltek ki. 
 
 

6. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

Hövej külterületén, egy helyszínen merült fel az önkormányzat részéről a hatályos településrendezési eszközök 
jelenlegi besorolásának módosítása.  

A településtől északra halad a kelet – nyugat irányú M85 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, amely Győr 
térségét (M1) köti össze Sopronnal. A módosítási területen a gyorsforgalmi út Csorna II – Sopron közötti 
útszakaszának építéséhez szükséges nyersanyag kitermelése érdekében bányászati tevékenység 
lehetőségének megteremtése a cél. A módosítás során a település belterületétől északnyugatra, a 034/8, 
066/4, 066/8, 066/9, 093, 094, 095/1 hrsz-ú telkek 44,4 ha-os területe kavicsbánya létesítése céljából ennek 
megfelelő területfelhasználási egységbe, valamint övezetbe kerülnek. A terület felhagyott szántókat foglal 
magába, amelyeket a hatályos településszerkezeti terv különleges gyógycentrum terület, illetve kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területként kezel. 

A kiszolgáló létesítményeket (mobil melegedőkonténer, mobil illemhely) a bányatelken tervezik elhelyezni. 
Építési engedélyköteles létesítményt nem kívánnak elhelyezni. 

A térségben (Himodon, Babóton, Szárföldön, Kisfaludon) meglévő bányák üzemelnek, valamint további bányák 
létesítése is tervben van, a kitermelés itt is ehhez hasonlóan valósulna meg. A kitermelésre tervezett kavics 
mennyisége kb. 500 000 m3/év a 066/8, 066/9 hrsz-ú telkeken kialakítandó cél-kitermelőhelyre vonatkozóan és 
összesen 491 000 m3 a 034/8, 093 és 095/1 hrsz-ú telkeket magába foglaló cél-kitermelőhelyre. A kavics 
elszállításának útvonala a bányatelektől északi irányban történik, a 8619 j. országos mellékúton, beépítésre 
szánt területek érintése nélkül. 

A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés. A bányászat befejezését követően visszamaradt 
bányató újrahasznosítási célja a település tervezett gyógyüdülő komplexumához tartozó halastó 
kialakítása. A tájrendezés a termelés előrehaladásával ütemezetten, folyamatosan történik. 

Az érintett terület északi részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció készült. A déli 
rész komplex műveleti tervvel rendelkezik, mely alapján a terület jelenleg célkitermelőhely. A bányászati 
tevékenység bányatelken belüli térbeli és időbeli ütemezése a Bányafelügyelet által jóváhagyott kitermelési 
műszaki üzemi tervekben történik. 

A településrendezési eszközökben használható települési területfelhasználási egységeket az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 6.§ (3) 
bekezdése határozza meg, melyek a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább bonthatók. Az egyes területeket 
beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területi kategóriába kell sorolni, annak figyelembevételével, hogy 
az érintett telkek megengedett beépítettsége meghaladja-e a 10%-ot. A tervezett beruházás jellegéből adódóan 
az OTÉK 30/B.§ (2) bekezdés f) pontja alapján a különleges beépítésre nem szánt területek közé sorolandó, 
mint nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület, ahol a terület 
rendeltetésszerű használatát szolgáló építmény helyezhető el. A különleges beépítésre nem szánt területen 
épület – legfeljebb 10%-ig – a helyi építési szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhető el. 

A módosítási igény területfelhasználási átsorolást jelent településszerkezeti tervi szinten, és övezeti 
átsorolást is jelent szabályozási tervi szinten. A jelenlegi HÉSZ nem határoz meg bányászati tevékenységgel 
összefüggő övezetet, ezért a HÉSZ szövege kiegészül a Kb-B különleges beépítésre nem szánt 
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nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet rendelkezéseivel. 
 
 

7. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

A teljes közigazgatási területre vonatkozóan a településrendezési eszközök készítése kapcsán részletes 
alátámasztó javaslatok készültek. Jelen dokumentáció csak a módosítással érintett terület és a tervezési 
feladatnak megfelelő mélységben tartalmazza az alátámasztó munkarészeket. 

Jelen módosítás célja az érintett területre vonatkozó területfelhasználási és övezeti besorolás módosítása a 
034/8, 034/9, 066/4, 066/8, 066/9, 093, 094, 095/1 külterületi földrészleteken, a beruházói igények 
figyelembevételével. A tervezett bányanyitás a térségben folyó és tervezett útépítési beruházásokhoz szükséges 
nyersanyag biztosítása céljából létesül.  

A bányászati tevékenység – mivel helyhez kötött tevékenység - csak ott végezhető, ahol az ásványi nyersanyag 
előfordul, és kutatási adatokkal (kutatási zárójelentés vagy készletszámítási jelentés) igazolták, hogy a lelőhely 
kitermelhető vagyonnal rendelkezik. Továbbá ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni a föld felszínének és 
mélyének, azaz bányászati tevékenységet folytatni az e célra elhatárolt részén, a Bányafelügyelet által 
megállapításra kerülő a bányatelken szabad. 

A bányaüzem és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítmény helyhez kötött 
igénybevételnek minősül a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében.  

Az MTrTv. 18.§-a rendelkezik arról, hogy külfejtéses művelésű bányatelek megállapításának, illetve 
horizontális bővítésének, majd a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásának feltétele, hogy a 
bányatelek, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan, a településrendezési eszközökben nyersanyag-
kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre 
nem szánt terület területfelhasználási egységbe kerüljön.  

A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásait nem érinti. A településszerkezeti terv koncepcionális javaslatait annyiban érinti, hogy a 
különleges beépítésre szánt gyógycentrum létesítésére korábban kijelölt területek egy részén bányászati 
tevékenység folytatását teszi lehetővé, azonban a gyógycentrum megvalósítása a kitermelés befejezése és 
rekultiváció után újra lehetővé válik. 

A kavicsbánya a belterületi lakóterület határától megközelítően 350 m-es távolságra, a tavak körül kialakulóban 
lévő lakóterülettől 250 m-re kerül. A tervezett tevékenységnek, jellegéből és az igénybevett terület méretéből 
adódóan, csak a közvetlen környezetére lesz jelentősebb hatása, ahol nem található védendő területhasználat. 

Az érintett telkek övezeti besorolásai, így a rájuk vonatkozó előírások is változnak. A tájrendezés alapjául 
szolgáló újrahasznosítási cél, a bányatelek teljes ásványvagyonának lefejtését követően, a kialakult bányató 
gyógyturisztikai célú hasznosítása, amely a hatályos településrendezési eszközök koncepcionális javaslataival 
összhangban van. 

7.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

A kiemelt fejlesztés területfelhasználási átsorolásai nem idéznek elő településszerkezeti változást 
közlekedéshálózati szinten. Nem változik az országos mellékutak szerepe és vonalvezetése. A terület az 
országos és helyi kiszolgáló utakon megközelíthető.  

A fejlesztési elképzelések az érintett telkeken területfelhasználási átsorolást igényelnek. Intenzívebb 
területhasználatot egyik átsorolás sem eredményez, beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület és különleges beépítésre szánt gyógycentrum átsorolása történik különleges beépítésre nem szánt 
nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló területbe. A módosítás új beépítésre szánt területfelhasználás 
kijelölésével nem jár. A területi mérleg ennek megfelelően kismértékben változik. A biológiai aktivitásérték 
egyensúly számítása nem változik, mivel nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésre. 
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A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVÁGATA ÉS A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK 

 

A módosítást a TSZ-1/M2 jelű településszerkezeti terv tartalmazza, amely a jelenleg hatályos tervlapot módosítja. 
 

7.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

A módosítás beépül Hövej község helyi építési szabályzatába. A helyi építési szabályzat új melléklettel egészül 
ki, mely jelen szabályozási tervi módosítást tartalmazza.  

A módosítás kapcsán a HÉSZ kiegészül a különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) 
céljára szolgáló (Kb-B) övezet előírásaival.  

Az érintett földrészletek közül csak a 095/1 hrsz-ú telekre vonatkozóan van érvényben szabályozási tervlap (SZ-
2/M-1). A területre készülő SZ-5/M2 jelű szabályozási terv beépül a hatályos helyi építési szabályzat mellékletei 
közé.  

A szabályozási terven a 034/8, 066/4 árok, 066/8, 066/9, 093, 094 út, 095/1 hrsz-ú telkek, összhangban a 
településszerkezeti tervi módosítással, különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) 
céljára szolgáló övezetbe (Kb-B) kerülnek, ahol a beépítési mérték felső határa 2 %.  

A 8619 j. összekötő út nyomvonala változatlan marad, az út telkének jelenlegi szélessége 13-14 méter. A jelenleg 
hatályos szabályozási tervben kijelölt 30 méter széles tervezett szabályozási szélesség indokolatlan, annak 
kisajátítása az elmúlt 15 évben nem történt meg. Az út mentén tervezett Vitnyéd-Hövej térségi kerékpárút 
helyigényét is figyelembe véve az út tervezett szabályozási szélessége 16 méterre csökken. Ez a szélesség 
elegendő, ennek igazolására mintakeresztszelvény készül, mely a HÉSZ függelékébe is bekerül. A 094 hrsz-ú 
útkapcsolat kiszabályozása 14 méter szabályozási szélesség kijelölésével marad meg. 

Az övezet telekhatára mentén 5,0 m-es szélességben az eredeti terepviszonyok tartandók meg a közutak és az 
árok védőtávolsága miatt és az utóhasznosítás érdekében. A telkeket átszelő földgáz elosztóvezeték két 
oldalán 5,0-5,0 m széles védőövezet kerül kijelölésre, annak kiváltásáig. A tervezési területen keresztül haladó 
vízelvezető árok szintén kiváltandó, vagy telekhatárától számított 5,0-5,0 méter széles védőpillerben tartandó. 

A tervezett bányaterület környezetében, a 8619 j. Vitnyéd-Hövely összekötő út és a belterület között található 
höveji fás legelő területén helyi védettség alatt álló és tájértékként nyilvántartott idős fák találhatók. A terület 
tájképi védelme érdekében az út mentén, legalább 5,0 méter szélességben védőfásítás telepítése indokolt. 
Ennek érdekében a szabályozási terv jelöli a telken belüli kötelező védőfásítást, mely a telken létesített 
tevékenységből származó káros környezeti és táji hatások mérséklését szolgáló, védelmi célú zöldfelület. A 
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területrészen többszintes növényállományt, azaz egyszerre gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel fedő 
növényzetet kell telepíteni.  

 

8. TÁJRENDEZÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A módosítási igények a nyersanyag-kitermeléshez kapcsolódnak, amely a településfejlesztési koncepció 
elhatározásaival nem ellentétes. A helyszín külterületen van, a belterülettől északnyugtra helyezkedik el, 
erdővel és mezőgazdasági területekkel keretezetten. Korábban elsősorban szántóként használták, ez határozta 
meg a földhivatali művelési ág szerinti besorolását. 

A tervek szerint a kitermelés felszíni jelleggel fog megvalósulni, a humuszos feltalajból a bányaüzem határán 
töltést létesítenek, majd a középső területrészen termelik ki a kavicsot. A tevékenység nyomán kialakuló tó távlati 
hasznosítása a tervezett gyógyüdülő komplexumhoz tartozó, 14 ha vízfelületű halastó. A kitermelés befejezése 
után, amely előzetesen 2-3 évre tehető, a területen gyógycentrum alakulna ki a rekultiváció után. 

A tervezett módosítások jelentős környezeti terhelő hatást nem okoznak, közvetlen közelükben lakó- és 
egyéb védendő használatú területek nincsenek. 

A módosítással érintett területen országosan vagy helyileg védett, illetve védendő tervezett természeti 
érték nincs. A területet a sem az ökológiai hálózat, sem az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott 
„NATURA 2000” területek, sem a tájképvédelmi terület országos övezete nem érinti. A terület határos az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójával és helyi természetvédelmi területtel, de átfedés nincs. A táji és természeti 
elemekben bekövetkező változások az érintett területek táj- és természetvédelmi jogi helyzetét nem 
befolyásolják. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a településen egyetlen számontartott 
egyedi tájérték található: a lakóterülettől nyugatra húzódó fás legelő, amely a módosítás helyszínét nem érinti. A 
csaknem 20 ha-os legelőn található idős tölgy- és kőrisfák helyi védettség alatt is állnak, és a településkép 
védelméről szóló 7/2018. (X. 2.) önkormányzati rendelet rendelkezései vonatkoznak úgy a legelőre, mint a rajta 
álló védett fákra. 

VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

Készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti  
területek digitális adatbázisának felhasználásával (verzió 16.1) 
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HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

Készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területek digitális adatbázisának 
 felhasználásával (verzió 16.1) és a 7/2018. (X. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján 

 

Az igénybe venni kívánt terület korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területet érint, védett természeti 
elemet nem tartalmaz.  

Védendő elem lenne – úgy a HÉSZ, mint a településképi rendelet értelmében is – a területre benyúló árok (hrsz. 
066/4), amely nagyobb csapadékesemény alkalmával a Kardos-érbe vezeti le a vizeket, valamint az e mentén 
kialakult növényzet. A beruházó azonban az árok kiváltását tervezi, így a jövőben a bányterületen kívül 
létrehozandó új árok fogja ellátni a jelenlegi árok funkcióit. 

A módosításnak nincs hatása a HÉSZ-ben korábban rögzített környezetvédelmi rendelkezésekre, vagyis 
az országosan és helyileg meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, levegő-tisztaságvédelmi 
szempontok, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak. Az építkezéssel járó forgalom, zaj 
és porterhelés a közvetlen környezetet fogja érinteni. Törekedni kell a környező területet legkevésbé zavaró 
módon kivitelezni a létesítmények megépítését és a terület rendezését. A módosítás új beépítésre szánt 
területet nem jelöl ki. 

Az igénybe venni tervezett terület különleges beépítésre nem szánt bánya övezetébe kerül. A beruházás mérete 
miatt azonban olyan mértékű tájképi változást jelent, amely nem elhanyagolható Hövej település léptékében.  

A létesítés idejében a szállításból adódó környezeti terhelés szálló por és légszennyezés, közlekedési zaj a 
szállításra használt utak közvetlen közelében (5-15m-es hatástávolsággal) várható. A bányászatra igénybe venni 
kívánt terület 8-10 éve felhagyott szántó parlag terület. Földvédelmi szempontból a felszín, a talajhasználat 
megváltozik, a felszínről lekerül a humusz, amit az anyagkitermelés befejezése után a tájrehabilitáció során 
használnak majd újra fel. A kitermelt anyag helyén közjóléti-, horgásztó vízfelülete jön létre, ami a 
mikrokörnyezetre a levegő páratartalma szempontjából kedvező hatással lehet. 

A fenti környezeti terhelés várhatóan a védett vagy védendő létesítményeket nem zavarja, lakóterületet nem 
érint, mivel a létesítés és a szállítás útvonala a kijelölt terület nyugati határán halad, viszont a belterület és a 
lakóterület keletre van. Az üzemeltetés, kitermelés során érzékelhető környezeti hatás a lakóterületeken szintén 
nem várható. A kitermelés során jelentkező porterhelés csekély, mivel a bánya környezetében az uralkodó 
szélirány észak - északnyugat. A porkiülepedési hatásterületet a szállítási utakkal határos erdőtömbök jelentősen 
csökkentik. A szántók és legelők irányában a hatásterület a kitermelés határától számítva legfeljebb 90m. Ez a 
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hatás csak a kijelölt területtől délre érvényesül. A bányatelek kitermelése ütemezetten, folyamatos rekultiváció és 
tájrendezés mellett tervezik megvalósítani. A felhagyást követően a hátramaradó tavak környezete újra 
vegetációval borítható. 

A kitermelésnek a talajvíz magasságára, viszonyaira, áramlására hatása lesz. A hatás elviselhető mivel a 
környezetben jelentős a felszíni vizeket helyben megtartó erdőfelület. 

A tájhasználatban, tájképben jelentős változást eredményez a nagy kiterjedésű bányaterület, majd a 
bányautótáj. Tájképi szempontból a rálátási viszonyok és a kilátási viszonyok megváltoznak a bányaterületet 
körbevevő töltés miatt. A parlag területhasználatot felváltja a közjóléti tó vízfelülete és az utóhasznosítás tájképe. 
A javasolt növényzet, a tájbaillesztés ezt a hatást mérsékelheti. A vízfelület rekreációs hasznosítása az ökológiai 
és tájesztétikai értékeket is figyelembe véve történik. 

A településkép feltárulásának változásait nem eredményezi az anyagkitermelés és az utóhasznosítás. 

Összességében elmondható, hogy a létesítendő bánya védett elemet nem érint, a fejlesztések kapcsán a 
természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható. A jelenlegi vegetációt megváltoztatja, nagy 
részben megszünteti, de szakszerű tájba illesztéssel a hatása mérsékelhető és a terület felhagyása után a 
jelenleginél kedvezőbb helyzet is kialakítható. A beruházás üzemelése alatt a nagy elkerített terület bizonyos 
nagytestű fajok mozgását megváltoztatja. 

 

9. KÖZLEKEDÉS 

A vizsgált terület a 8619 j. Vitnyéd-Hövej összekötő út mellett helyezkedik el, így közlekedési kapcsolatai 
kifejezetten jónak mondhatók. 

A módosítás nem érinti a településrendezési tervek felülvizsgálata során települési szinten megvizsgált, 
közlekedési hálózatra, forgalmi rendszerre, közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedésre, valamint a 
közterületi és telken belüli parkolásra vonatkozó korábbi fejlesztési elképzeléseket.  

A kitermelendő haszonanyag tervezett felhasználási helyére, az M85 gyorsforgalmi út épülő Csorna II – Sopron 
közötti útszakaszához tervezett szállító út a település területén egybeesik a 8619 j. országos mellékút külterületi 
szakaszával, így ennek az útnak kell megfelelnie a tevékenység által gerjesztett forgalomnövekedésnek úgy a 
telepítés, mint a kitermelés, majd az utóhasznosítás során is. A kiszolgálás lakóterületek terhelése nélkül 
megvalósítható. 

Az tevékenység végzéséhez szükséges teherforgalom várható nagysága a 
műszaki tervdokumentáció alapján üzemnapokon átlag napi 300 forduló. A 
munkavállalók 3-4 személygépkocsival jutnak ki a bányához, így a 
személyforgalom nem jelentős. 

A módosítással érintett területeken az országos mellékút (8619 j.) külterületi 
szakasza mentén az út tengelyétől számított 50 méteres védőtávolság 
biztosítandó, ahol létesítmény elhelyezése a közút kezelőjének 
hozzájárulásával történhet (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv 42/A§ 
(1) bekezdése alapján). Az országos közutak külterületi jellegének biztosítása 
miatt, 50 méteres védőtávolság esetén az út tengelyétől számított 30-30 
méteren belül építményt, 20-20 méteren belül kerítést elhelyezni nem 
javasolt. 
 
Közösségi közlekedés 
A tervezett beruházás sem az építés alatt, sem az üzemeltetés idején nem 
terheli a közösségi közlekedés járatait, így fejlesztés ezen a területen nem 
szükséges. 
 
Parkolás 

A vizsgált terület közel sík, beépítetlen. A jelenlegi használatból és a szomszédos telkekhez kapcsolódóan nem 
jelentkezik parkolási igény. A parkolást minden esetben telken belül kell megoldani 100%-ban a hivatásforgalom 
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kapcsán is. A telken belül az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni, hogy a belső utak kialakíthatósága, a 
tűzoltási igények, felvonulási utak biztosíthatók legyenek. 
 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
A vizsgált területen önálló kerékpárút nincs kiépítve. Gyalogjárda nincs a külterületi mellékutak és földutak 
mentén. A beruházás az üzemelési időszakban nem jár számottevő gyalogos- illetve kerékpáros közlekedéssel, 
így jelenleg a gyalogutak és kerékpárutak fejlesztése a terület környezetében nem indokolt. 

 

Egyebekben közlekedésfejlesztési igény nem merül fel. Minden fejlesztési telek közútról, közterületről 
elérhető. 

 

10. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A területen az előkészítése és a kitermelés idejére közműhálózat fejlesztésre nincs szükség, a termeléshez és a 
szociális létesítményekhez vezetékes közműellátás nem szükséges. 
 

Vízi közművek 

A vízi közművek a Pannon-Víz Zrt. Kapuvári üzemmérnökség kezelésében vannak. Az ivóvíz-ellátás a ciráki 
vízműről történik. A tüzivíz-ellátás a helyi halastóból biztosított. A községben szennyvízcsatorna üzemel, amely 
a szennyvizet, Vitnyéd irányában, a kapuvári szennyvíztisztítóba vezeti. A tervezett tevékenységnek technológiai 
vízigénye nincs, ilyen jellegű szennyvizek nem keletkeznek. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezése zárt 
gyűjtőben, időszakos kiürítéssel történik. A csapadékvizet a településen nyílt csatornák, helyi vízelvezető árkok 
vezetik le. A bányaüzem területét a határai mentén kialakított töltés védi a beáramló csapadék ellen. 

 
Energiaellátás 

Az elektromos áramot az ÉDÁSZ szolgáltatásában trafó állomásokról biztosítják. A település főelosztó hálózati 
transzformátor állomásait az ÉDÁSZ 120/20 kV-os állomásából induló 20 kV-os vezeték táplálja. A tervezett 
tevékenység villamos energia ellátást nem igényel. 

A községben kiépített középnyomású gázhálózat van, amely érinti a tervezési területet: a telkeket északnyugat-
délkelet irányban földgáz elosztóvezeték szeli át. A vezeték kiváltásáig, sértetlensége a két oldalán 5-5 m széles 
védőövezettel biztosítandó. Az övezet pillérben fog maradni, nem fejtik le. 

A bánya telkéhez hiányos közművesítés is elégséges, ha nem okoz talajszennyezést, felszíni és felszín alatti 
vízszennyezést. A módosítással érintett terület nem igényel közműhálózati fejlesztést. 

 

11. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

A 2007-ben készült kulturális örökségvédelmi tanulmány a teljes közigazgatási területre készülő 
településrendezési eszközök kapcsán. A hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt idő és a 
jogszabályi környezet jelentős változásai miatt időszerű lenne a településrendezési eszközök teljes 
felülvizsgálata, ennek keretében készülhet el az új jogszabályi tartalmi követelményeknek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány is.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Győri Járási Hivatalától 
kapott adatszolgáltatás alapján a módosítások régészeti lelőhelyeket, védett értékeket nem érintenek. A 
módosítással érintett területnek nincs érintettsége épített örökséggel. Sem országosan, sem helyileg védett 
épület, egyedi műemlélk nincs a területen, műemléki környezet nem érinti. A módosítás nem hat kedvezőtlenül a 
település térbeli megjelenésére, feltárulására. Így e feladat keretében nem indokolt az Örökségvédelmi 
hatástanulmány megújítása.  



HÖVEJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA -   ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

          TÉR-T-REND KFT.  17 

A tervezett bányaterületen nincs nyilvántartott régészeti lelőhely, azonban, ha a tevékenység végzése közben 
mégis régészeti maradványok kerülnének a felszínre, a munkát fel kell függeszteni, a bolygatást az érintett 
részeken abba kell hagyni, és régészeti feltárást kell végezni. 

 

12. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

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 jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítások általános különleges 
gyógycentrum területek és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület átsorolását jelentik különleges 
beépítésre nem szánt területfelhasználásba, valamint ennek megfelelően különleges beépítésre nem szánt 
övezetekbe. 

A tervezett területe a település lakóterületeitől a hatásterületeket figyelembe véve – 250 m-es, 350m-es 
távolságban található. Az átsorolni kívánt földrészletektől délnyugatra 3-5 km széles és északkeletre 500 m-es 
erdősávok, a déli részen mezőgazdasági területek és a volt TSZ major határolják. A terület és környezete 
beépítetlen, az épített környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások ebből kifolyólag nem várhatók. A tervezési 
terület délnyugati és északkeleti oldalán húzódó erdők térbeli védelmet jelentenek a környező területekre 
nézve. Ebből következően az anyagkitermelés folytatásának és a kitermelt anyag feldolgozásának 
védendő területhasználatokra kedvezőtlen hatása nincsen. A kavicsbánya létesítése során is szempont a 
szomszédos területekkel való konfliktusok elkerülése. Jelen esetben ennek hatása elviselhető.  

A területen védett vagy védendő természeti, környezeti értékek nem találhatók.  

A tervezett bánya környezetében az uralkodó szélirány észak - északnyugat. A porkiülepedési hatásterület a 
közvetlen szomszédos erdő- és mezőgazdasági területeken jelentkezik. 

A telepítés és a kitermelés időszakában helyileg kismértékű, időszakos forgalomnövekedést fog jelenteni (zaj, és 
rezgésterhelés, esetleg levegőminőség változást), de a terhelés védett területhasználatot nem érint, várhatóan a 
hatás a határértékeket nem haladja meg. 

A kitermelésnek a talajvíz magasságára, viszonyaira, áramlására csekély a hatása. A település közigazgatási 
területén már meglévő tavakhoz képest a bányaművelés után visszamaradó vízfelület párologtató hatása és így a 
talajvíz leszívó hatása csekély. A külszíni bányászatnak technológiai vízigénye nincs, így ilyen jellegű 
szennyvizek nem keletkeznek. 

A véghasználatként tervezett gyógycentrum kialakításának hatása a tájhasználati, táj- és 
településképvédelmi szempontok megfelelő érvényesítése és betartása mellett összességében pozitív. 

A környezeti hatások bemutatás érdekében a beruházás északi részére a konkrét technológia 
ismeretében előzetes környezeti hatástanulmány készült 2018-ban. 

A módosításokra nézve a környezeti vizsgálat lefolytatása az önkormányzat véleménye szerint nem 
szükséges. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2019. (.... ....) határozata 
Hövej Településszerkezeti Tervének módosításáról  

 

1. Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 18/2004. (VII. 19.) határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti Terv részmódosításához, a határozat mellékletét képező leírásban és településszerkezeti 
tervben foglaltak szerint. 

2. Jelen határozat 1. melléklete a TSZ-1/M2 jelű településszerkezeti tervet módosító tervlap a nyersanyag 
kitermelés, feldolgozás és tárolás céljára szolgáló terület bővítése és elhelyezése kapcsán, jelen határozat 2. 
melléklete a Településszerkezeti Terv módosításának leírása. 

3. A TSZ-1/M2 jelű Településszerkezeti tervmódosítás tervlapjának jelen döntés hatálya által érintett területekre 
vonatkozóan a korábbi TSZ-1 jelű településszerkezeti terv területfelhasználási elhatározásai hatályukat 
vesztik.  

4. Jelen határozat elfogadását követően a határozattal érintett közigazgatási területen belül készülő 
szabályozási tervet és egyéb műszaki terveket a Településszerkezeti Terv jelenlegi módosításával 
összhangban kell elkészíteni.  

5. Jelen határozat elfogadását követő napon lép hatályba.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

kivonat hiteléül: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hövej, 2019. …………… … 
 

 
Horváth Istvánné 

polgármester 

 
 

dr. Pintér Orsolya 
jegyző 

 
dr. Pintér Orsolya 

jegyző 
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2. MELLÉKLET 

A  …./2019. (… …) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ  
 
 
 
 

Hövej Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 
 
 
 

A településszerkezeti terv leírása a ….. /2019. (… …) határozat 1. melléklete szerinti, TSZ-1/M2 jelű 
településszerkezeti tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:  
 
 

1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS BESOROLÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 

Beépítésre nem szánt területek kerülnek kijelölésre a TSZ-1/M2 jelű településszerkezeti tervlapon jelölteknek 
megfelelően: 

1.1. Különleges beépítésre szánt gyógycentrum, gyógyüdülő komplexum terület  Különleges 
beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (38,04 ha) besorolásba kerül 

A térségben tervezett M85 gyorsforgalmi úthoz kapcsolodóan, az út Csorna II – Sopron közötti szakaszának 
építéshez szükséges nyersanyag biztosítása érdekében felszíni típusú külfejtéses kavicsbánya nyitása 
tervezett Hövej külterületén, a 8619 j. Vitnyéd-Hövej országos mellékút északkeleti oldalán. A hatályos (2012.) 
településszerkezeti terv az érintett területet beépítésre szánt különleges gyógycentrum területbe sorolja. A 
településszerkezeti terv módosítása során ez a terület különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-
kitermelés (bánya) céljára szolgáló területbe kerül, a nyersanyag-kitermelési tevékenység lehetőségének 
megteremtése érdekében. A bányatelek megállapítása és a bányászati tevékenység engedélyezése az 
területrendezési tervek és az ágazati jogszabályok előírásaival összhangban történhet. A bányászati 
tevékenység befejezése utáni rekultiváció során a gyógycentrumhoz illeszkedő területhasználat kialakítása a cél. 

1.2. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület  Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-
kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület (4,03 ha) besorolásba kerül 

A célkitermelőhely déli része, 034/8 hrsz-ú földrészlet a hatályos településszerkezeti terv (2012.) szerint 
beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolt. A településszerkezeti terv módosítása 
során, hasonlóan a többi bányászati célú területhez, különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés 
(bánya) céljára szolgáló terület területfelhasználási egységbe kerül.  

1.3. Védelmi erdő terület  Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára 
szolgáló terület (2,15 ha) besorolásba kerül 

A hatályos településszerkezeti terv (2012.) a tervezett különleges gyógycentrum és a tervezett kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület közé tervezett védelmi erdőt jelölt ki, az eltérő területhasználatok egymást zavaró 
hatásainak és védelmének érdekében. Mivel jelen módosítás során mindkét terület egységesen különleges 
beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület lesz, ezért az elválasztásukat 
szolgáló véderdő sávra sincs szükség, ez a terület is a bánya része lesz. 
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2. TERÜLETI MÉRLEG VÁLTOZÁSA 

Változással érintett területfelhasználási egység Változás mértéke (ha) 

Beépítésre szánt területek: -42,07 ha 

Különleges beépítésre szánt gyógycentrum, gyógyüdülő komplexum terület  -38,04 ha 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület -4,03 ha 

Beépítésre nem szánt területek: +42,07 ha 

Védelmi erdő terület -2,15 ha 

Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület +44,22 ha 

3. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL  

A hatályos településszerkezeti terv elfogadása óta hatályba lépett1 a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrTv.), valamint a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet2. Győr-
Moson-Sopron megye területrendezési tervének (GYMSMTrT) felülvizsgálata folyamatban van.  

3.1. Műszaki infrastruktúra hálózati elemek 

Az OTrT és a GYMSMTrT szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a 
településendezési eszközök jelen módosítása nem érinti. 

Jelen dokumentáció készítésének idején Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata folyik, 
jelenleg a javaslattevő fázis munkaközi egyeztetési dokumentációja érhető el. A szerkezeti tervlapon a 
módosítással érintett területet délen átszeli, illetve nyugatról határolja a 8619 j. országos mellékút nyomvonalán 
jelölt Vitnyéd-Hövej térségi kerékpárútvonal. 

3.2. Térségi területfelhasználási kategóriák és a települési területfelhasználási egységek közötti összhang 
igazolása 

A településszerkezet módosítással érintett terület a hatályos GYMSMTrT szerkezeti terve szerint 
erdőgazdálkodás térség, illetve települési térség részét képezi.  

A településrendezési eszközök készítése során az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület 
területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni. A tervezési 
terület az OTrT tervlapja szerint nem érintett sem az erdők övezetével, sem erdőtelepítésre javasolt terület 
övezetével, így az erdők övezetére és ebből kifolyólag az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó megfelelés 
továbbra is biztosított. A települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető, 
így a bányaterület kijelölése sem ütközik akadályba. 

 

 

 

 

 

                                                
1 hatályos: 2019. március 16-tól  
2 hatályos: 2019. június 22-től 
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Az érintett települési területfelhasználási egységek területi megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 

Területrendezési terv Településszerkezeti terv 

térségi területfelhasználási 
kategória 

terület 
(ha) 

min. 
terület 

települési területfelhasználási egység terület* 
(ha) 

Erdőgazdálkodási térség  468,43 - 
Erdőterület 348,00 

Különleges beépítésre nem szánt terület 39,14 

Mezőgazdasági térség (75%) 275,84 206,88 Mezőgazdasági terület 350,23 

Települési térség 106,57 - Beépítésre szánt terület 113,47 

közigazgatási terület összesen: 850,84   850,84 

* a hatályos településszerkezeti terv adatai alapján 

A GYMSTrT 2019-es javaslattevő fázisa szerkezeti terve a módosítással érintett területet mezőgazdasági 
térségbe, települési térségbe és sajátos területfelhasználású térségbe sorolja, valamint a korábban kijelölt nagy 
méretű erdőgazdálkodási térség területét is jelentős mértékben csökkenti, tehát a módosítás nyomán kialakult 
helyzet az új, kedvezőbb területi mérlegnek is várhatóan meg fog felelni. 

3.3. Országos és térségi övezeteknek való megfelelés 

A területfelhasználási változással érintett területet a területrendezési tervek szerint sem országos, sem 
megyei övezet nem érinti.  

A módosítással érintett terület közvetlen környezetében, annak déli és keleti határa mentén húzódik az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, mely jellemzően erdőket és fás legelőket foglal magába. A 
tervezett bánya terület nyugati határán erdők övezete található, ezek településszerkezeti terv szerint erdőterület 
területfelhasználási egységbe soroltak, ez a besorolás nem változik. Tájképvédelmi terület övezete a tervezési 
területtől nyugatrahúzódik.  

Az egyeztetés alatt álló GYMSMTrT javaslattevő fázisa (3/19. melléklet) lehatárolja a külfejtéses bányatelek 
kijelölésének korlátozásával érintett terület övezetét, azaz azokat a területeket ahol a településszerkezeti 
tervben nem jelölhető ki beépítésre szánt és nem szánt különleges nyersanyag kitermelés vagy nyersanyag 
feldolgozás céljára szolgáló terület. A területfelhasználási változással érintett terület nem része ennek a 
korlátozást jelentő övezetnek. 

Figyelembe véve a területrendezési tervek övezeti lehatárolásait és előírásait, valamint az adatszolgáltatásokat a 
területen a tervezett területfelhasználási egység kijelölését korlátozó övezet nincs. 

3.4. Egyéb területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 

A településszerkezeti terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A módosítás 
során a településszerkezeti terven jelölt tervezett védelmi erdő megszűnik, mivel az eltérő, egymást zavaró 
területhasználat is módosul. A terület nem erdőtervezett erdő, azaz nem szerepel az Országos Erdőállomány 
Adattárban, mint erdő és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterület, és nem része az erdők 
övezetének.  

Az MTrTv. 18.§-a rendelkezik arról, hogy külfejtéses művelésű bányatelek megállapításának, illetve 
horizontális bővítésének, majd a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásának feltétele, hogy a 
bányatelek, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan, a településrendezési eszközökben nyersanyag-
kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre 
nem szánt terület területfelhasználási egységbe kerüljön.  
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4. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETET ÉRINTŐ VÉDELMEK ÉS KORLÁTOZÁSOK 

A módosítással érintett területeken a 8619 j. Vitnyéd-Hövely összekötő út, mint országos mellékút külterületi 
szakasza mentén az út tengelyétől számított 50 méteres védőtávolság biztosítandó, ahol létesítmény 
elhelyezése a közút kezelőjének hozzájárulásával történhet (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv 42/A§ (1) 
bekezdése alapján). 

A nyersanyag kitermelő (bánya) céljára szolgáló területen keresztül haladó települési út telkének határától 5-5 
méter szélességű védősávot kell biztosítani. 

A tervezési területet északnyugat-délkelet irányban földgáz elosztóvezeték szeli át. A középnyomású 
gázvezeték sértetlensége a két oldalán 5,0-5,0 m széles védősávval (biztonsági övezettel) biztosítandó, vagy az 
érintett szakaszon kiváltandó és lehetőleg közterületi ingatlanra helyezendő.  

A tervezési területen keresztül haladó vízelvezető árok kiváltandó, vagy telekhatárától számított 5,0-5,0 méter 
széles védőpillerben tartandó. 

Egyes eltérő terülelethasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv a környezetében a környezeti 
hatásvizsgálat során, a kitermelés engedélyezésekor kerül kijelölésre védőterület a környezetvédelmi hatósággal 
egyeztetve a zajterhelés és a levegőszennyezés hatásterülete alapján.  

A tervezett bányaterület környezetében, a 8619 j. Vitnyéd-Hövely összekötő út és a belterület között található 
höveji fás legelő területén helyi védettség alatt álló és tájértékként nyilvántartott idős fák találhatók. A terület 
tájképi védelme érdekében az út mentén, legalább 5,0 méter szélességben védőfásítás telepítése javasolt. 

5. MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK VÁLTOZÁSA 

A kiemelt fejlesztés területfelhasználási átsorolásai nem idéznek elő településszerkezeti változást 
közlekedéshálózati szinten. Nem változik az országos mellékutak szerepe és vonalvezetése. A terület az 
országos és helyi kiszolgáló utakon megközelíthető. A környező mezőgazdasági és erdő területek feltáró 
úthálózatát továbbra is biztosítani szükséges. 

A nyersanyag kitermelés és feldolgozás céljára szolgáló terület feltárása és a kitermelt anyag elszállítása északi 
irányba, a 8619 j. országos mellékút külterületi szakaszán történik, így ennek az útnak kell megfelelnie a 
tevékenység által gerjesztett forgalomnövekedésnek úgy a telepítés, mint a kitermelés, majd az utóhasznosítás 
során is. A kiszolgálás lakóterületek terhelése nélkül megvalósítható. 

A tervezett területfelhasználási változás a közművesítés szempontjából jelentős közüzemi igényt nem jelent. 

6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

Biológiai aktivitás érték egyensúly számítása nem válik szükségessé, mivel nem kerül sor új beépítésre szánt 
terület kijelölésére.  
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Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló  
10/2004. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 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) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. 
mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezések 

1. §  
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2004. (VII. 20.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

"(3) Jelen helyi építési szabályzatot és a következő, mellékletét képező szabályozási tervlapokat 
együtt kell alkalmazni: 

a) 1. melléklet: SZ-1 jelű Szabályozási terv; 

b) 2. melléklet: Sz-1-4/M1 jelű Szabályozási terv módosítása; 

c) 3. melléklet: SZ-5/M2 jelű nyersanyag kitermelés és feldolgozás céljára szolgáló 
területet érintő szabályozási tervi módosítás.” 

2. §  
A HÉSZ 2. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki: 

"9. telken belüli kötelező védőfásítás." 

3. §  
A HÉSZ 4. § (3) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki: 

"7. Különleges beépítésre nem szánt területek:    Kb 

nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet   Kb-B.” 

4. §  
A HÉSZ a következő 14/A. §-sal egészül ki: 

„Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára szolgáló övezet 

14/A.§  

(1) A Kb-B jelű különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára 
szolgáló övezet, mely a külfejtéses művelésű bányászati és ezzel közvetlenül összefüggő 
tevékenység céljára kijelölt terület. 

(2) Az övezetben elsősorban a bányászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, az 
üzemeltetéshez szükséges irodai és szociális szükségleteket kiszolgáló építmények, 
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porta és mérlegház, hídmérleg, valamint a kitermelt anyag kezeléséhez szükséges 
építmények helyezhetők el.  

(3) Az övezetben az épületekre számítandó beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 
2%. A beépítettségi mértékbe az épületnek nem minősülő kitermelési, technológiai és 
gépi, bányagépészeti berendezések nem számítandók be. 

(4) Az épületek, mobil konténerek épületmagassága legfeljebb 6,0m lehet. A bányászati 
technológiai és gépi berendezések magasságát a technológiai igény határozza meg. 

(5) Közterületi telekhatár mentén 5,0m-es sáv határpillérként, bolygatás mentesen, szabadon 
megtartandó. 

(6) Az övezetben a közműellátás mértéke: hiányos közművesítettség. 

(7) A szabályozási terven jelölt telken belüli kötelező védőfásítás a telken létesített 
tevékenységből származó káros környezeti és táji hatások mérséklését szolgáló, védelmi 
célú zöldfelület. A területrészen többszintes növényállományt, azaz egyszerre gyep-, 
cserje- és lombkoronaszinttel fedő növényzetet kell telepíteni. Ebben a sávban épület 
nem helyezhető el, és a burkolt felületek összterülete a 20%-ot nem haladhatja meg. 

(8) A területen áthaladó vízelvezető árok kiváltásáig, a telekhatártól számított 5,0-5,0 méter 
széles védőpillérben tartandó. 

(9) A középnyomású gázvezeték sértetlensége a két oldalán 5,0-5,0 m széles védősávval 
biztosítandó, vagy az érintett szakaszon kiváltandó. 

5. §  
A HÉSZ 3. melléklete jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. 
 
 

2. Záró rendelkezések 

6. §  
(1) Hatályát veszti a HÉSZ 22.§ (2) bekezdés 1. pontja. 

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 23.§ (2) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a HÉSZ 2. mellékletét képező SZ–2/M1 jelű szabályozási terv módosítás. 

7. §  
Ez a rendelet a 2019............ napján lép hatályba.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horváth Istvánné 

polgármester 

 
 

dr. Pintér Orsolya 
jegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2019. ……….. …-i ülésén fogadta el és a jegyző 2019. ……. …-én 
kihirdette. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hövej, 2019. …………… … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dr. Pintér Orsolya 

jegyző 
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Hövej

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLET

Tér-T-Rend Kft.
Cím:

1016. Budapest, Gellérthegy u. 16.
Iroda:

1027. Budapest, Margit krt. 26.
Telefon / Fax:

+36 1 488 0202 / +36 1 488 0199
Web:

Megbízó:

Hövej Község Önkormányzata
9361 Hövej, Fő u. 52.

Munka megnevezése:

Településrendezési eszközök

Dátum:

Méretarány:

2019. 11.
Rajzszám:

SZ-5/M2www.tertrend.hu
E-mail:

tertrend@tertrend.hu

Rajz megnevezése:

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Tóth Attila Gábor
településrendezési közlekedési tervező

Tkö-01-10559

Felhős Koppány
településrendezési vízi közmű tervező

TV-01-7609

M=1:8.000

Hövej

Adorján Anna
településrendezési zöldfelületi és

TK 13-1263
tájrendező tervező

Készült az állami alapadatok felhasználásával. Magassági adatok a földhivatali adatszolgáltatás alapján.

Tervezők:

Révész László
településmérnök

Németh Gyula
településmérnök

településtervező
TT/1 01-2384

Wolf Beáta
településtervező

TT 01-4867

Cseri Gabriella

Tervezett bánya

Településrendezési eszközök

M = 1 : 8.000

HÖVEJ

Településrendezési eszközök

HÖVEJ

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSASZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Tervezett bányaTervezett bánya

D

KNy

É
1. melléklet a ../......... (............) önkormányzati rendelethez

település közigazgatási határa

belterület határ

földrészlet határ

épület

alrészlet határ

0 100 200 300 400 500 1000m

középnyomású gázvezetékGfk

3. melléklet a 10/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK
meglévő tervezett Jelmagyarázat

módosítással érintett tervezési terület határa

közterületi telekhatár

építési övezet, övezet határa

építési övezet, övezet jele

szabályozási vonal

szabályozási szélesség

Kb-B

8

MÁS JOGSZABÁLY ÁLTAL ELRENDELT SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

régészeti lelőhely határaRL

öf országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó

helyi természetvédelmi területht

védőterület, védőtávolság, védősáv határa
JAVASOLT SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

javasolt telekhatár

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK

szintvonal

tervezési területen kívüli területfelhasználási jelEg

Csereklyei Tibor
településrendezési energia-közmű tervező

TE-01-5838

Molnár Attila
településrendezési hírközlési tervező

TH-01-6341

térségi jelentőségű kerékpárútO O O O O O

5m  széles telken belüli védőfásítás
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