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S O P R O N  M J V 

 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 

 
 

JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 
 
 

RENDELET (TERVEZET) 
 
 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
……./2012. (…………..) önkormányzati rendelete 

a Külterület Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról 
 

Sopron MJV Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
(továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében továbbá az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

1. Rendelet hatálya, alkalmazása 
 
1. § (1) A rendelet hatálya a Sopron MJV közigazgatási területén belül az 1. mellékletben lehatárolt területre terjed 

ki. 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, továbbá – a 

bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – építményeket tervezni, építeni, felújítani, 
helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni 
az általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendeletben előírtaknak megfelelően szabad. 

 
2. § (1) Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel alkalmazandó: 

a) 1. melléklet: Rendelt hatálya, 
b) 2. melléklet: KSZ-J1 - Szabályozási és övezeti terv (továbbiakban: KSZ-J terv), 
c) 3. melléklet: KSZ-J/B - Szabályozási és övezeti terv /Brand-major/ (továbbiakban: KSZ-J/B terv), 
d) 4. melléklet: Védett területek listája, 
e) 5. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete, 
f) 6. melléklet: Régészeti lelőhelyek, 
g) 7. melléklet: Mikrohullámú összeköttetések védőtávolsága és beépítési korlátozásai, 
h) 8. melléklet: Fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozás, 
i) 9. melléklet: Út mintakeresztszelvények. 

 
 

2. Szabályozási elemek 
 
3. § (1) Kötelező szabályozási elemek: 

a) közigazgatási határ, 
b) belterületi határ, 
c) beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt terület határa, 
d) szabályozási vonal, 
e) meglévő/megmaradó, illetve kialakítandó szabályozási szélesség, 
f) közlekedési terület, 
g) építési övezet, illetve övezet határa és jele. 

 
(2) Irányadó szabályozási elemek: 

a) irányadó telekhatár. 
 
(3) Tájékoztató szabályozási elemek: egyéb jogszabályok alapján érvényesítendő szabályozás elemek. 
 
(4) Az övezeti határvonal a KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölttől az övezeti előírások paramétereinek betartása 

mellett 5,0-5,0 m mértékig elmozdíthatók. 
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(5) A KSZ-J és a KSZ-J/B terven rögzített keretek között a közlekedési területek helye és mérete pontosítható. A 

pontosítás során az eltérés ± 5,0 m lehet. 
 
(6) A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához – kivéve a (4), (5) bekezdésben szabályozott 

eseteket – a szabályozási terv és/vagy a helyi építési szabályzat módosítása szükséges figyelembe véve az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabályi előírásokat. 

 
(7) Irányadó szabályozási elem az azonos övezeti besorolású telkek egymás közötti meglévő, vagy az irányadó 

telekhatár jellel jelölt, javasolt határvonala. 
 
(8) Az irányadó szabályozási elemek helye az övezeti előírások keretei között megváltoztatható. 
 
 

3. A telekalakítás általános szabályai 
 
4. § (1) Ahol a KSZ-J/B terv irányadó telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztások iránya meg 

kell, hogy egyezzen az irányadó telekhatár vonal irányával. 
 
(2) Az övezeti előírásoknál a „kialakult” megnevezés a telekalakításnál kialakult telekállapotot jelent. Az így 

jelölt övezetbe tartozó telkek „kialakult” megnevezéssel jelölt mérete nem csökkenthető, kivéve az út céljára 
történő lejegyzést, és a telekhatár kiigazítást. 

 
(3) Az övezeti előírásoknál a „KSZ-J terv szerint” megnevezés a telekméret szabályozási és övezeti terv szerinti 

kialakítandó telekállapotot jelent. 

 
 

4. A telek beépítésének általános szabályai 
 
5. § (1) Közterület bővítéssel érintett beépítetlen telek csak a KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölt telekalakítás 

végrehajtása után építhető be. 
 
(2) Kialakult, oldalhatáron álló építésű telektömbökben minden esetben, az újonnan kialakított, oldalhatáron álló 

beépítésű telektömbökben a 18,0 m-nél keskenyebb telkeken az épületeket az oldalhatárra, vagy attól 
legfeljebb 1,0 m távolságban kell elhelyezni. 

 
(3) Az újonnan kialakított, oldalhatáron álló beépítésű telektömbökben amennyiben a telek szélessége meghaladja 

a 18,0 métert, az építési helyen belül az épület tetszőlegesen is elhelyezhető. 
 
(4) Az oldalhatáron álló építési hely – beépítetlen tömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az északi oldalhatáron, É-D-i 

telekfekvésnél a keleti oldalhatáron, ÉK-DNy-i telekfekvésnél az észak-keleti oldalhatáron áll. Már többnyire 
beépült tömbben az építési hely a tömbre jellemző építési oldalon áll. 

 
 

5. A létesítmények elhelyezésének általános szabályai 
 
6. § (1) Az építési hely határvonalait a KSZ-J/B terv vagy a rendelet tartalmazza. 
 
(2) A lakóépületek tetőhajlásszöge 35-47 fok között lehet. 
 
(3) Az építési telken lévő, az elsődleges használatot jelentő, a fő funkciót magukban hordozó épületek egymástól 

való távolsága nem lehet kevesebb a nagyobbik építménymagasságának mértékénél. 
 

(4) Az építési telken lévő egyéb funkciójú épületek és a (5) bekezdésbeli épületek – figyelemmel a 
védőtávolságokra is – közvetlenül egymáshoz csatlakoztathatók, vagy közöttük legalább 3,0 m távolságot kell 
tartani. 

 
 

6. Környezetvédelem 
 
7. § (1) Vízvédelmi besorolás a rendelet hatálya alá tartozó területre kiterjedően: 

a) felszín alatti vizek esetében:   a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló jogszabály 
szerint fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település, 

b) felszíni vizek esetében:   a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
jogszabály szerint általánosan védett kategória. 

 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó terület a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

szóló jogszabály szerint nitrátérzékeny területek közé tartozik. 
 
(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen lévő zöldfelületek kialakításával és gondozásával biztosítani kell, hogy 

a közterület levegőjében az emberi szervezet allergiás reakcióit okozó növényfajtáktól származó virágpor 
részecskék mennyisége az alábbi értékeket ne haladja meg: 
a) fák, bokrok  100 pollen/m3, 
b) fűfélék   30 pollen/m3. 

 
(4) A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m távolságon belül nőivarú 

nyárfa nem ültethető. 
 
 

7. Táj- és természetvédelem 
 
8. § (1) A KSZ-J és a KSZ-J/B terven jelölt védett természeti terület az országos jelentőségű védett természeti 

terület, a közösségi jelentőségű terület (Natura 2000), az egyéb védett terület, érték (törvény erejénél fogva 
védett érték, erdőrezervátum, természeti terület), valamint a nemzeti ökológiai hálózat részeként magterület, 
ökológiai folyosó terület, pufferterület. A védett területek övezeti besorolását a KSZ-J és a KSZ-J/B terv, 
listáját a 4. melléklet tartalmazza. 

 
(2) A mellékutak (országos, települési), térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági utak, valamint vízfolyások 

(patak, csatorna, árok) – parti sávra vonatkozó előírások betartása mellett – külterületi szakaszai mentén 
egységes út-, illetve vízfolyáskísérő fásítást kell létrehozni. 

 
(3) A tájképvédelmi terület övezetét az 5. melléklet tartalmazza, melyen 

a) új épület, vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok 
megőrzésével történhet, 

b) az épület terepszintre való illesztésekor tilos a természetes terepszint ±1,5 m-nél nagyobb méretű 
megváltoztatása, 

c) az épületek kialakítása, anyaghasználata, színhasználata a tájbaillő módon történjen meg, kerülni kell a 
tetőfelületeken, homlokzatokon a tájidegen elemek/felületek, és a tájidegen színek alkalmazását, 

d) szélerőmű, illetve 10 méternél magasabb szélkerék nem telepíthető, 
e) a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, infrastruktúrához kapcsolódó vonalvezetéseket a 

föld alatt kell vezetni. Ettől eltérő megoldás csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
külön megállapodás alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan 
átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár. 
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(4) A tájképvédelmi terület övezetén a fő kilátópontokból a védendő látványelemek védelmét biztosítani kell. 

a) Fő kilátópontok: 
aa) a Károly-kilátó, 
ab) a Kecskehegyi-kilátó, 
ac) a Új-hegy kilátópont, 
ad) a Balf településrésznél a Fertőrákosi és a Fertőbozi út kereszteződésének környéke, 
ae) a Fényes pincészet környéke. 

b) Védendő látványelemek: 
ba) Sopron történeti sziluettjének, városképének – a jellemző tömegű épületekkel, ezek tetőzetével, a 

templomtornyokkal és a Tűztoronnyal meghatározott „soproni látkép”, 
bb) Balf településrész sziluettje, 
bc) Fertő-tavi panoráma. 

 
(5) A fő kilátópontokból a védendő látványelemek irányába eső, a tájképvédelmi terület övezetben építmények, 

műtárgyak építésénél a látványvédelem követelményeinek való megfelelőség igazolása érdekében az építési 
engedélyezési folyamatban fotódokumentációt és látványvédelmi vizsgálatot kell készíteni. 

 
 

8. Zöldfelület 
 
9. § (1) A közterületi zöldfelületeket a funkciójuknak megfelelően kell kialakítani és fenntartani. 

A zöldfelületeken díszfákat és díszcserjéket kell ültetni, a burkolatlan felületeket füvesíteni kell. A 
zöldfelületek öntözhetőségét biztosítani kell. 

 
(2) A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények (egészségügyi, oktatási) kertjeit az intézmény 

jellegének megfelelően kell kialakítani. 
 
(3) A gazdasági területek telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott zöldfelületként kell 

kialakítani és fenntartani. 
 
(4) Az új lakóutcákon egységes utcai fasorokat kell létrehozni, a meglévő lakóutcákon, hiányos utcafásításokat 

pótolni kell. 
 
 

9. Művi értékvédelem 
 
10. § (1) Régészeti értékek 

a) Régészeti lelőhelyek által érintett helyrajzi számok listáját az 6. melléklet tartalmazza. 
b) A mellékletben felsorolt telkeken a földmunkával járó tevékenységek megkezdése előtt megelőző 

régészeti feltárás elvégzése szükséges. 
c) Régészeti érdekű területnek számít a régészeti lelőhelyek 200,0 m-es környezete. A régészeti érdekű 

területeken beruházás, építkezés, 30,0 cm-t meghaladó talajmozgatás esetén biztosítani kell a régészeti 
megfigyelést. 

d) Régészeti értékek előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályi előírások szerint 
kell eljárni. 

 
11. § (1) A világörökségbe tartozó terület határvonalát a KSZ-J terv tartalmazza. A területek övezeti besorolását a 

KSZ-J terv tartalmazza. A terület kezelésére vonatkozó szabályok a kezelési tervben rögzítettek, valamint 
figyelembe kell venni a világörökségről szóló jogszabályi előírásokat. 

 

 
10. Védőtávolságok, védőterület, korlátozások 

 
12. § (1) A település lakóterületei és különleges területei körüli 1000,0 m-es területsávon belül szagos, bűzös, 

fertőzésveszélyes tevékenység céljára szolgáló új építményt építeni, vagy ilyen meglévő építményen 
kapacitásnövelő építési beavatkozást végezni csak az építtető által beszerzett, az illetékes szakhatóságok 
jóváhagyó véleményével, az általuk meghatározott védőtávolság betartásával lehet. 

 
(2) Villamos távvezetékek biztonsági övezete a szélső vezetékszáltól mérten: 

a) 20 kV-os földvezeték:   1,0-1,0 m, 
b) 20 kV-os szabadvezeték:  5,0-5,0 m, 
c) 35 kV-os szabadvezeték:  5,0-5,0 m, 
d) 120 kV-os szabadvezeték:  13,0-13,0 m. 
A biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat a villamosmű biztonsági övezetéről szóló jogszabály tartalmazza. 

 
(3) Gázvezeték védőtávolsága a cső palástjától mérten: 

a) nagynyomású gázvezeték:  20,0-20,0 m, 
b) nagy-középnyomású gázvezeték: 9,0-9,0 m, 
A biztonsági övezetre vonatkozó előírásokat a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és 
a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről, valamint a gázelosztó vezetékek 
biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 
jogszabályok tartalmazzák. 

 
(4) Vízvezeték védőtávolsága a cső palástjától mérten: 

a) regionális ivóvízvezeték:  5,0-5,0 m, 
b) D200-as ivóvízvezeték:  3,0-3,0 m. 
A biztonsági övezetre épület nem építhető, épületrész nem nyúlhat. 

 
(5) A vízfolyások, csatornák, vízfelületek parti sávja a partvonaluk mentén húzódó Fertő-tó, Rákos, Ikva, Sós, 

Rák, Kistómalmi patak, Kistómalmi tó esetén 6,0-6,0 m széles területsáv. 
A parti sávra vonatkozó előírásokat a vízgazdálkodásról, valamint a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, 
valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak 
által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályok tartalmazzák. 

 
(6) A mikrohullámú összeköttetés miatti beépítési korlátozásokat a 7. melléklet tartalmazza. 
 
(7) A szennyvíztisztító (balfi, központi) védőterülete a telek határától mért 300,0 m széles területsáv. A 

védőterületen belül új lakó-,vegyes, gazdasági (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével) üdülő- és 
különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) terület nem jelölhető ki, közegészségügyi szempontból 
érzékenynek minősülő létesítmény egyedi elbírálással építhető. 

 
(8) A hulladéklerakó 500,0 m-es védőtávolságán belül épület nem építhető. 
 
(9) A KSZ-J terven jelölt felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület a felszín alatti vizek 

védelméről szóló jogszabály előírásai szerint: 
a) a KSZ-J terven jelölt vízbázisok hidrogeológiai védőövezetei által lefedett területek. 
 A védőövezeten belül a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni, 
b) a KSZ-J terven jelölt nyílt karszt területe. 

A területen figyelembe kell venni a természet védelméről szóló jogszabályi előírásokat. 
c) a Fertő-tó területe, valamint 250,0 m széles parti sávja. 
A fokozottan érzékeny területek esetén figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 
jogszabályi előírásokat. 
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(10) A KSZ-J terven jelölt gyógyhelyen, valamint annak védőterületén figyelembe kell venni a természetes 

gyógytényezőkről szóló jogszabályi előírásokat. 
 
(11) A KSZ-J terven jelölt barlang felszíni védőövezetén figyelembe kell venni a természet védelméről szóló 

jogszabályi előírásokat. 
 
(12) A KSZ-J terven jelölt bányatelken figyelembe kell venni a bányászatról szóló jogszabályi előírásokat. 
 
(13) A KSZ-J terven jelölt felszínmozgás veszélyes területek veszélyes környezetnek minősülnek. A veszélyes 

környezetben figyelembe kell venni az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló jogszabályi előírásokat. 

 
(14) A gyorsforgalmi út esetén, annak működésével összefüggő építmény kivételével a közlekedési létesítmény 

tengelyétől számított 50,0 méteren belül, az országos főút, vasút esetén közlekedési létesítmény tengelyétől 
számított 25,0 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, 
egészségügyi, szociális és igazgatási épület. 

 
(15) Az országos közforgalmú vasútvonalak szélső vágányaitól, valamint külterületen a közút tengelyétől mért 

50,0-50,0 m, továbbá a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében, valamint 
külterületen a közút tengelyétől számított autópálya, autóút és főútvonal esetén 100,0-100,0 m távolságon 
belül építmények csak a külön jogszabályok szerint helyezhetők el. 

 
(16) Az államhatártól számított 100,0 m-en belül figyelembe kell venni az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályi előírásokat. 
 
(17) A 8. mellékleten a fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozással érintett terület jellel 

megjelölt területen a kifutópálya küszöbpontjától mért 150 m távolságú ponttól indulóan, vízszintes 
értelemben a pályatengelytől 15-15°-os szögű egyenessel határolt, a ponttól 2%-os emelkedésű sík fölé 15 km 
távolságig építmény nem nyúlhat. 
A repülőtér telekhatárától mért 15 kilométer távolságon belül figyelembe kell venni az építésügyi hatósági 
eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályi előírásokat. 

 
II. FEJEZET 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

 
11. Területfelhasználás az általános és a sajátos használat szerint 

 
13. § (1) A tervezési terület a következő területfelhasználási egységekre tagolódik: 
 

a) Beépített és beépítésre szánt terület 
aa) Lakóterület 

 kertvárosias      Lke 
 falusias      Lf 

 
 

ab) Gazdasági terület 
 kereskedelemi, szolgáltató    Gksz 

 
 

ac) Különleges terület 
 mezőgazdasági üzemi     Km 
 településgazdálkodási     Ktg 
 egyéb nagy zöldfelületű    Kz 
 temető       Kt 
 sport és szabadidő     Ks 

 
 
 

b) Beépítésre nem szánt terület 
ba) Közlekedési terület 

 útterület      KÖu 
 vasútterület      KÖk 

 
 

bb) Erdőterület      E 
 
 

bc) Mezőgazdasági terület     M 
 
 

bd) Vízgazdálkodási terület     V 
 
 

be) Természetközeli terület     Tk 
 

bf) Különleges terület 
 bánya       Kb 
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III. FEJEZET 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

 
12. Lakóterület 

 
14. § (1) A lakóterület építési övezetei: 

a) kertvárosias lakóterület (Lke), 
b) falusias lakóterület (Lf). 

 
 
15. § (1) A KSZ-J/B terven szabályozott kertvárosias lakóterületen (Brand-major) elhelyezhető: 

a) fő funkciót hordozó épületként 
aa) lakóépület, 
ab) önállóan vagy az egyik lakás helyén a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
ac) sportépítmény, 
ad) helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény csak az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak 

betartása esetén helyezhető el, 
b) fő funkciót kiegészítő épületként 

ba) gépjármű és egyéb tároló épület, pince. 
 
(2) A KSZ-J/B terven szabályozott kertvárosias lakóterületen (Brand-major) nem helyezhető el: 

a) kézműipari épület, 
b) állattartó kapacitást növelő épület, 
c) üzemanyagtöltő. 

 
(3) A telkeken az ba) pontban felsorolt építmények csak az aa), ab), ac), ad) pontban felsorolt építmények 

egyidejű építése, vagy megléte esetén építhetők. 
 
(4) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa), ab), ac), ad) 

pontban felsorolt épületek építhetők. 
 
(5) Önálló épületként az ab), ac), ad) pontban felsorolt épületeket az előkerti építési hely határa vonalra kell 

építeni. Amennyiben az ab), ac), ad) pontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb 
az ab), ac), ad) pontokban felsorolt funkciók kerülhetnek. 

 
(6) Az ab), ac), ad) pontokban felsorolt épületekhez szükséges, külön jogszabály szerint meghatározott 

mennyiségű parkolók csak az előkertben létesíthetők. 
 
(7) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Lke 
Építési hely beépítési mód kialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén 

oldalhatáron álló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

25%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor 
legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt 
meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való 
közelítéssel a túllépés megengedhető 

 
60% 

Épület megengedett legnagyobb 
építménymagasság 

az illeszkedés szabályai szerint, figyelemmel a 6.§ (3) 
bekezdésére, de legfeljebb 7,5 m 

Elhelyezhető 
lakóépületek 
száma 

 telkeként két darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület, 
figyelemmel az OTÉK 31. § (2) bekezdésében 

foglaltakra 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
kialakult 

 
kialakult 

 
kialakult 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

kialakult, egyben építési vonal ettől eltérni a telek 
belseje felé legfeljebb 3,0 m-rel lehet 

 
kialakult, új építés esetén 7,5 m 

 
6,0 m 

Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 
a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület1, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
Építési övezet jele 

LkeL 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
20% 

 
 

60% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
fő funkciót hordozó épület esetén 6,0 m 

fő funkciót kiegészítő épület esetén 4,5 m 
Elhelyezhető 
lakóépületek 
száma 

 telkeként egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
25,0 m 

 
értelem szerint 

 
1500 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

6,0 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület2, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 

                                                 
1 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
2 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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Építési övezet jele 

LkeV 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
20% 

 
 

60% 
megengedett legnagyobb 
építménymagasság 

 
7,5 m 

Épület 

megengedett legkisebb 
építménymagasság 

 
6,0 m 

Elhelyezhető 
lakóépületek 
száma 

 telkeként egy darab, legfeljebb hatlakásos lakóépület 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
értelem szerint 

 
értelem szerint 

 
2000 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

csak lakófunkciót tartalmazó épület esetén 5,0 m, 
lakófunkciótól eltérő funkciót tartalmazó épület 

esetén 10,0 m 
 

7,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület3, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
(8) Az Lkeút jelű lakóterületi (kiszolgáló) út övezet területén elhelyezendő útépítési elemek: 

a) legalább 4,5 m széles útburkolat, 
b) kétoldali legalább 0,5-0,5 m széles padka, 
c) csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt csapadékcsatorna, 
e) legalább egyoldali 1,5 m széles járda, 
f) kétoldali legalább 1,5-1,5 m széles fásított zöldsáv, 
g) utcai térvilágítás. 

 
(9) A lakóterület ellátásához szükséges területigénylő közművek az LkeKöm jelű övezetben helyezhetők el. 
 
(10) A lakóterületi zöldterület övezetben (LkeZ) sport-, játék-, játszó- és pihenőszerek építhetők, kerti építmények, 

szobrok, köztéri alkotások helyezhetők el. A zöldfelület minden megkezdett 100 m2-én legalább 1-1 
nagyméretű díszfa telepítése kötelező. 

 
(11) Az LkeVf jelű övezetben háromszintű növényzetből álló – alacsony cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő 

vegyesen – tömör zárású takaró-védőfásítást kell létrehozni. A fásítás 80%-át őshonos fafajok4 alkossák. A 

                                                 
3 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
4 őshonos fafajok jegyzéke: jelenleg 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 

fásítás létesítése, fenntartása, üzemeltetése és felújítása ellenkező megállapodás hiányában a terület 
tulajdonosa kötelezettsége. 

 
16. § (1) A falusias lakóterületen (Nyugati-major) elhelyezhető 

a) fő funkciót hordozó épületként 
aa) lakóépület, 
ab) önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló kereskedelmi, 

vendéglátó, szolgáltató, kézműipari és intézményi (igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális, közbiztonsági) épület, 

ac) a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró, a szabályozott 
terület lakótömbjeiben szokásos mértékű gépjármű és személyforgalmat meg nem haladó vonzású, 
legfeljebb egy lakóteleknyi területet igénylő kisipari, kisüzemi (mezőgazdasági vagy ipari) 
építmény, 

b) fő funkciót kiegészítő épületként 
ba) gépjármű és egyéb tároló (pajta, géptároló, terménytároló), 
bb) állattartó épület figyelemmel a külön állattartási rendeletben foglaltakra, 
bc) kisipari, kisüzemi műhely. 

 
(2) A falusias lakóterületen (Nyugati-major) nem helyezhető el: 

a) sportépítmény, 
b) üzemanyagtöltő. 

 
(3) A telkeken az ba), bb), bc) pontokban felsorolt építmények csak az aa), ab), ac) pontban felsorolt építmények 

egyidejű építése vagy megléte esetén építhetők. 
 
(4) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak az aa), ab), ac) 

pontban felsorolt épületek építhetők. 
 
(5) Önálló épületként az ab), ac) pontban felsorolt épületeket az előkerti építési hely határa vonalra illeszkedően 

kell építeni. Amennyiben az ab), ac) pontban foglaltak az egyik lakás helyén létesülnek, az utcához közelebb 
az ab), ac) pontokban felsorolt funkciók kerülhetnek. 

 
(6) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Lf (Nyugati-major) 
Építési hely beépítési mód kialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén 

oldalhatáron álló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor 
legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt 
meghaladja bontás és új építés esetén az ehhez való 

közelítéssel a túllépés megengedhető 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
fő funkciót hordozó épület esetén az illeszkedés 

szabályai szerint, figyelemmel a 6.§ (3) bekezdésére, 
de legfeljebb 4,5 m 

fő funkciót kiegészítő épület esetén 6,0 m 
Elhelyezhető 
lakóépületek 
száma 

 telkeként egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
kialakult, új telekalakítás esetén legalább 12,0 m 
figyelemmel a 4. § (2) b) pontjára, valamint a (3) 

bekezdésére 
 

40,0 m 
 

800 m2 
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Építési hely 
határai 

előkert 
 
 
oldalkert 
 
 
hátsókert 

kialakult, egyben építési vonal ettől eltérni a telek 
belseje felé legfeljebb 2,0 m-rel lehet 

 
kialakult, ha ez >6,0 m, akkor új építés esetén 6,0 m, 

14,0 m vagy annál keskenyebb telek esetén 4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi csatornahálózat üzembe helyezéséig 

zárt szennyvíztározóval, a csatornahálózat 
üzembe helyezése után közműves 
szennyvízvezetékkel. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
 

 Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások: 

a) zajvédelmi besorolás: lakóterület5, 
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról 

gondoskodni kell, 
c) kötelező szennyvízcsatorna rákötés (a hálózat 

üzembe helyezése után), 
d) a szennyvízszikkasztók és zárt szennyvíztárolók 

felszámolása (a hálózat üzembe helyezése után), 
e) kötelező hulladékelszállítás, 
f) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 
 
 

13. Gazdasági terület 
 
17. § (1) A gazdasági terület építési övezetei: 

a) kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz). 
 
 
18. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató területen a Gksz1 jelű (János-telep), és a Gksz2 jelű (határátkelőhely) 

építési övezetben: 
a) elhelyezhető: 

aa) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 
ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki, 
ac) igazgatási, egyéb irodaépület, 
ad) úti kiszolgáláshoz kapcsolódó (pl.: üzemanyagtöltő állomás, szerelés-javítás-karbantartás, 

szociális, fedett parkoló) épületek, 
ae) csak a Gksz2 jelű építési övezetben kereskedelemhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó épületek, 
af) szállítmányozáshoz, raktározáshoz kapcsolódó épületek, 
ag) szállásférőhely-szolgáltatáshoz, vendéglátáshoz kapcsolódó épületek, 
ah) sportépítmény. 
ai) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, csak az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak 

betartása esetén helyezhető el, 
aj) egyéb közösségi szórakoztató épület, csak az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak betartása 

esetén helyezhető el, 
b) nem helyezhető el: 

ba) parkolóház. 
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(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Gksz1 (János-telep) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
40% 

 
 

40% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

7,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
25,0 m 

 
értelem szerint 

 
2500 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

7,5 m 
 

5,0 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület6, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
Építési övezet jele Gksz2 (határátkelőhely) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
40% 

 
 

40% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

7,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
értelem szerint 

 
értelem szerint 

 
3000 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

7,5 m 
 

5,0 m 
 

6,0 m 

                                                 
6 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi csatornahálózat üzembe helyezéséig 

zárt szennyvíztározóval, vagy házi 
szennyvíztisztító kisberendezéssel, zárt tározó 
alkalmazása esetén a csatornahálózat üzembe 
helyezése után közműves szennyvízvezetékkel. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
 

 Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások: 

a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület7, 
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról 

gondoskodni kell, 
c) kötelező szennyvízcsatorna rákötés (a hálózat 

üzembe helyezése után), 
d) a szennyvízszikkasztók és zárt szennyvíztárolók 

felszámolása (a hálózat üzembe helyezése után), 
e) kötelező hulladékelszállítás, 
f) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 
 
 

14. Különleges terület 
 
19. § (1) A különleges terület építési övezetei: 

a) mezőgazdasági üzemi terület (Km), 
b) településgazdálkodási (Ktg), 
c) egyéb nagy zöldfelületű (Kz), 
d) temető (Kt), 
e) sport és szabadidő (Ks). 

 
 
20. § (1) Mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető: 

a) a Km1 jelű (Sopronpuszta) és a Km2 jelű (Táncsics-major, Nyugati-major, Brand-major alatti volt 
szennyvízkezelő) építési övezetben a mezőgazdasági termeléshez, növénytermesztéshez, szőlészethez 
kapcsolódó géptároló, terménytároló (raktár), feldolgozó, mg-i termékeket előállító, kezelő épületek, 
igazgatási és szociális épületek építhetők, 

b) a Km3 jelű (Fényes-pince) építési övezetben az a) pontban felsorolt épületeken túl vendéglátó épület is 
elhelyezhető, 

c) a fő funkciót hordozó épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki, vagy önállóan 1 db lakóház 
építhető. 

 
(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Km1 (Sopronpuszta) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
30% 

 
 

50% 
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Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
7,5 m azzal, hogy a gazdasági tevékenység 

folytatásához szükséges technológiai építmények 
legfeljebb 25,0 m építménymagassággal a 

megengedett legnagyobb beépíthetőség 10%-ának 
mértékéig építhetők. 

Építmény tényleges építménymagasságánál közelebb 
a telekhatárhoz nem épülhet. 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
értelem szerint 

 
értelem szerint 

 
10000 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

7,5 m 
 

7,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel, 
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi 

szennyvíz-csatornával, 
figyelembe véve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló jogszabályi előírásokat. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
 

 Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások: 

a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület8, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető, 
figyelembe véve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló jogszabályi előírásokat. 

 
Építési övezet jele Km2 (Táncsics-major, Nyugati-major, Brand-major 

alatti volt szennyvízkezelő) 
Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
30% 

 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
7,5 m azzal, hogy a gazdasági tevékenység 

folytatásához szükséges technológiai építmények 
legfeljebb 25,0 m építménymagassággal a 

megengedett legnagyobb beépíthetőség 10%-ának 
mértékéig építhetők. 

Építmény tényleges építménymagasságánál közelebb 
a telekhatárhoz nem épülhet. 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
értelem szerint 

 
értelem szerint 

 
1500 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

7,5 m 
 

7,5 m 
 

6,0 m 
                                                 
8 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel, 
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi 

szennyvíz-csatornával. 
K

ör
ny

ez
et

vé
de

le
m

  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 
előírások: 

a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület9, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
Építési övezet jele Km3 (Fényes-pince) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
30% 

 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
épület esetén 4,5 m 

tároló műtárgy esetén 6,0 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
értelem szerint 

 
értelem szerint 

 
1500 m2 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkeit el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel, 
c) egyedi szennyvíztisztítóval, vagy közüzemi 

szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület10, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
 
21. § (1) A településgazdálkodási területen: 

a) a Ktg1 jelű (Harkai úti hulladéklerakó) építési övezetben a telep működéséhez szükséges építmények, 
valamint a megújuló energiaforrások műtárgyai helyezhetők el, 

b) a Ktg2 jelű (Balfi szennyvíztisztító) építési övezetben a telep működéséhez szükséges építmények 
helyezhetők el. 

                                                 
9 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
10 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

 
(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Ktg1 (Harkai úti hulladéklerakó) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
40% 

 
 

40% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
7,5 m, 

technológiai építmény, megújuló energiaforrások 
műtárgyai legfeljebb 110,0 m. 

Az építési övezetben a 7. § (3) a) pont szerinti fő 
kilátópontokból a 7. § (3) b) pont szerinti védendő 

látványelemek irányába eső, 25,0 m-t elérő, vagy azt 
meghaladó építmények, műtárgyak építésénél a 

látványvédelem követelményeinek való megfelelőség 
igazolása érdekében az építési engedélyezési 

folyamatban fotódokumentációt és látványvédelmi 
vizsgálatot kell készíteni. 

Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

KSZ-J terv szerint 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

Kialakult 
 

Kialakult 
 

Kialakult 
Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület11, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
Építési övezet jele Ktg2 (Balfi szennyvíztisztító) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
40% 

 
 

40% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
épület esetén: 4,5 m 

technológiai építmény esetén 7,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

KSZ-J terv szerint 

                                                 
11 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület12, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
 
22. § (1) Az egyéb nagy zöldfelületű területen a Kz jelű (Erdei iskola, Gyermek- és Ifjúsági Tábor) építési 

övezetben oktatási, szállásférőhely-szolgáltatási, vendéglátási, szabadidős célú épületek, valamint ezek 
kiszolgáláshoz kapcsolódó épületek, valamint 2 db szolgálati lakás építhetők. 

 
(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Kz (Erdei iskola, Gyermek- és Ifjúsági Tábor) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
15% 

 
 

65% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

4,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

Kialakult 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület13, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 

                                                 
12 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
13 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

 
23. § (1) A temető területen a Kt jelű (Sopronkőhidai börtöntemető) építési övezetben sírkert és kiszolgáló 

épületek helyezhetők el. 
 
(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Kt (Sopronkőhidai börtöntemető) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
10% 

 
 

85% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

4,5 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 

telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

Kialakult 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az emberi tartózkodásra szolgáló épületet el kell 

látni: 
a) villamos energiával, 
b) legalább saját kútról táplált ivóvízvezetékkel, 
c) zárt szennyvíztározóval. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület14, 
b) az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról 

gondoskodni kell, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 
 
 
24. § (1) A sport és szabadidő területen 

b) a Ks jelű (Balfi sportpálya) építési övezetben sportpályák és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló 
építmények, parkolók építhetők. 

 
(2) Építési övezeti előírások: 
 

Építési övezet jele Ks (Balfi sportpálya) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
10% 

 
 

70% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

4,5 m 

                                                 
14 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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Telekalakítás kialakítható legkisebb építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

Kialakult, illetve KSZ-J terv szerint 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

5,0 m 
 

4,5 m 
 

6,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: lakóterület15, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 
 

15. Közlekedési terület 
 
25. § (1) Közlekedési területek besorolása sajátos használat szerint: 

a) közútterület       KÖu, 
b) vasútterület       KÖk. 

 
(2) A közlekedési területek szabályozási szélességeit a KSZ-J és a KSZ-J/B tervek tartalmazzák. 

a) A tervezett, illetve módosított szabályozási szélességet számadat jelöli, 
b) a meglévő, megmaradó szabályozási szélesség jele: „M”. 

 
(3) A közlekedési területek közlekedéshálózatban betöltött szerepük szerinti besorolása: 

a) országos közúthálózatba tartozó utak: 
aa) gyorsforgalmi út      KÖuGyf, 
ab) főút        KÖuF, 
ac) mellékút       KÖuM, 

b) helyi utak: 
ba) mellékút (városi forgalmi út)     KÖuTe, 
bb) térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági út   KÖuMg, 
bc) kerékpárút       . 

 
(4) A közlekedési területen a 9. mellékletben ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékűnek 

tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani. 
 
(5) A tervezési területen a helyi közúthálózatba tartozó utak tervezési osztálya: 

a) Külterületi utak: 
aa) Sopron-Kelénpatak (Ausztria)     K.VI.A.50, 
ab) Sopron-Sopronkertes (Ausztria)    K.VI.A.50, 
ac) Sopron-Somfalva, Lépesfalva (Ausztria)   K.VI.A.50, 

                                                 
15 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

ad) Brennbergbánya-Ó-Hermes-Új-Hermes-Récény (Ausztria) K.VI.A.50, 
ae) 8645 j. országos mellékút tervezett átkötési szakasza  K.V.A.50, 
af) déli gyűjtőút külterületi szakasza    K.V.A.50, 
ag) térszerkezeti jelentőségű mezőgazdasági út   K.VI.30., 
ah) kerékpárút       K.VII.. 

b) Belterületi kiépítettségű utak: 
ba) lakóterületi (kiszolgáló) út     B.VI.d.A.50. 

 
(7) A vasúti területen (KÖk) a vasúti közlekedés üzemi és fenntartó építmények, utaskiszolgáló kereskedelmi, 

szolgáltató építmények, raktárépítmények építhetők. Az épületek megengedett legnagyobb 
építménymagassága 6,0 m, építési hely határa kialakult. 

 
 

16. Erdőterület 
 
26. § (1) Az erdőterület övezetei: 

a) védelmi      Ev, 
b) gazdasági      Eg. 

 
 
27. § (1) Védelmi (védett és védő) erdőterület 

a) Az övezetben épület nem építhető, közművezeték a szükséges legrövidebb szakaszon érintheti. A 
közművezeték helyének kiválasztásánál 
aa) kellő indoklásnak tekinthetők: 
  közművezeték elhelyezésének műszaki kritériumai, 
  a földtani, talajmechanikai adottságok, 
  a területek természeti védettsége, 

 a területek régészeti érintettsége, 
 az egyes szakhatóságok előírásainak való megfelelőség, 

ab) kellő indoklásnak nem tekinthetők: 
  az egyes területek vételára, 
  az egyes területek tulajdonviszonyai, 
  az egyes területek megszerezhetősége. 

b) Az övezetben erdei pihenőhelyek, sétautak alakíthatók ki, információs, útbaigazító, emléktáblák 
helyezhetők el, hulladékgyűjtők, esőbeállók, illemhelyek helyezhetők el. 

c) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása 
nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők. 

 
 
28. § (1) Gazdasági erdőterület 

a) Az övezetben a 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken az erdőgazdálkodással, 
vadgazdálkodással és vadásztatással kapcsolatos építmények helyezhetők el 0,5%-os beépítettséggel, 
maximum 4,5 m-es építménymagassággal. 

b) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása 
nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők. 

 
 

17. Mezőgazdasági terület 
 
29. § (1) A mezőgazdasági terület övezetei: 

a) általános      Má, 
b) kertgazdálkodás     Mk. 
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30. § (1) A mezőgazdasági terület övezetein kialakuló telket a közforgalom számára megnyitott magánúttal lehet 

feltárni. A magánúton a 9. mellékletben ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékűnek 
tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani. 

 
 
31. § (1) Általános mezőgazdasági terület - Má jelű övezet 

a) Az övezet elsősorban növénytermesztésre szolgál. A területen a 20000 m2-t elérő, vagy azt meghaladó 
nagyságú földrészleten, annak maximum 3,0%-os beépítésével, de összesen maximum 1000 m2 földszinti 
alapterületű a termelés folytatásához szükséges épületek, géptároló szín, a megtermelt termény és 
takarmány tárolására szolgáló épület, állattartó épület építhetők, minimum 50,0 m telekszélesség megléte 
esetén, figyelembe véve a 12. § (1) bekezdését. 

b) Az ottgazdálkodáshoz szükséges lakóépület építéséhez 10 ha-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú 
földrészlet szükséges. Legfeljebb 1 db 2 lakásos lakóépület építhető. A lakóépület beépített területe nem 
haladhatja meg az övezetben megengedett beépítettség 50%-át, illetve 200 m²-t. 

c) Lakóépület legalább 150 m2 összalapterületű, az a) pontban felsorolt építmények egyidejű építése, vagy 
megléte esetén építhető. 

d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 
da) 7,5 m - a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek, terménytárolók esetén, 
db) 4,5 m - egyéb mezőgazdasági épületek, lakóépület esetén. 

e) A területen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályi előírások szerint 
birtokközpont kialakítható. 

f) Az épületeket a telekhatároktól legalább 10,0 m-re, a közlekedési területek határától legalább 20,0 m-re 
kell elhelyezni. A Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak partvonalától számított 50,0-50,0 méteren 
belül épületet nem szabad elhelyezni. 

g) Az övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha 
ga) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított, 
gb) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) – 

szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított, 
gc) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi 

szennyvízcsatornával biztosított, 
gd) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított, 
ge) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított, 
gf) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról 

közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők). 
h) A területen építésre kerülő új épületek körül, épülettől számítva 10,0-15,0 méteres sávban, amennyiben 

burkolat veszi körül az épületet, abban az esetben a burkolat szélétől számított 5,0-10,0 méteres sávban 
3,0 m szélességben, legalább kétszintű növényzetből álló - magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen - 
takaró fásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló jogszabály 2. számú mellékelte szerinti őshonos fafajok alkossák. 

i) Az övezet földrészletein tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető, kerítés a közterülettel határos 
telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után építhető. 

 
 
32. § (1) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület - Mák, Mkk jelű övezet 

a) Az övezetben új épület építése és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények átalakítása csak 
a természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, a 
természetvédelmi jogszabályokban meghatározott védelmi célokkal összhangban, vagy azok 
megvalósítását szolgálva történhet. 

b) Az övezetben meglévő épületek a bruttó beépített terület 25%-ának mértékéig a funkció megváltoztatása 
nélkül, legfeljebb egy alkalommal bővíthetők. 

c) Az övezetben természetvédelmi célú épületek, építmények építhetők. 
d) Megengedett legnagyobb beépítettség: 3,0%, megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. 
e) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől számított 

legfeljebb 10,0 méteres magassággal létesíthető. 

f) Az övezetben fekvő földrészletek csak akkor oszthatók meg, ha az új földrészletek területe eléri az  
5,0 ha-t. 

g) Az övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot – információs, 
útbaigazító tábla kivételével – elhelyezni nem szabad. 

 
 
33. § (1) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület - Mák* jelű övezet 

a) Az övezetben épület nem építhető. 
b) Az övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot elhelyezni nem 

szabad. 
 
 
34. § (1) Borvidéki terület - Máb, Mkb jelű övezet 

a) A Borvidéki terület övezetben építmény a szőlő, valamint jelen rendelet hatályba lépése előtt már kivett 
művelésiág nyilvántartású területeken helyezhető el. 

b) Az Máb1 és az Mkb1 jelű övezetben a szőlő művelésiág nyilvántartású területeken 
ba) a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő építmények, 
bb) a ba) pontban felsorolt építményekhez kapcsolódó turisztikai tevékenységgel összefüggő 

építmények (pl.: présház, borház, borospince, borozó, szállásférőhely szolgáltató) a 8526 j. (Balf-
Fertőrákos) országos mellékúttal, valamint a Nemeskúti úttal szomszédos telkeken a ba) pontban 
felsorolt építmények egyidejű építése vagy megléte esetén 

 helyezhetők el a bc) pontban foglaltak figyelembe vételével. 
bc) Az OTÉK szerinti birtoktest és birtokközpont alakítható ki az alábbi eltérésekkel: 

 a birtoktesthez a Soproni Borvidék területén lévő, szőlő művelésiág nyilvántartású földrészletek 
számíthatók be, 
 a birtoktestnek az 50000 m2 el kell érnie, 
 a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb beépíthetőség nem haladhatja meg a 30%-ot, 
 a birtokközpont telkén a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, technológia építmény 
(pl.: tarály) esetén 7,5 m, 
 a birtokközpont telkén csak 1 db épület helyezhető el, 
 a birtokközpont telkén az épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki, önálló lakóépület nem 
helyezhető el, 
 a birtokközpont telkén minimálisan elhelyezendő építmény földszinti alapterülete 300 m2. 

c) Az Máb2 és az Mkb2 jelű övezetben a szőlő művelésiág nyilvántartású területeken 
ca) a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő építmények helyezhetők el, 
cb) lakóépület, vagy lakást is magába foglaló épület nem helyezhető el, 
cc) építmény az 1500 m2-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészleten helyezhető el, annak 

maximum 3,0%-os beépítésével, 4,5 m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal. 
d) A Borvidéki terület övezetben fekvő földrészletek közül csak azok oszthatók meg, melyek területe a 

10000 m²-t meghaladja. A megosztás során 3000 m2-nél kisebb területű és 12,0 m-nél kisebb szélességű 
földrészletek nem keletkezhetnek. 

e) A Borvidéki terület övezetben terepszint alatti építményt (pince) csak ott lehet elhelyezni, ahol az építési 
telek természetes terepszíntje lehetővé teszi, hogy az építmény (kivéve pincebejárat) a környező terephez 
képest a felette lévő földtakarással együtt nem magasabb 1,0 méternél, a 10%-ot meghaladó lejtésű 
telkeken 1,5 m-nél. 

f) A Borvidéki terület övezetben építeni csak a táj képét nem rontó építési anyagokból lehet. Szürke 
azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, műanyag, fólia látható helyen, valamint pala 
használata tilos. 

g) A Borvidéki terület övezetben a homlokzatokat fehérre meszelt, vagy fehérre festett vakolattal és/vagy 
terméskő felhasználásával kell kialakítani. 

h) A Borvidéki terület övezetben a tetőhéjalás anyaga piros, sárgásvörös, vörös, barna színű, kis elemes 
cserép és/vagy fémlemez - amennyiben az alkalmazott technológia megkívánja – vagy nád lehet. 

i) A Borvidéki terület övezet telkeinek lehatárolására csak sövénykerítés, az épületek körül sövénnyel takart 
drótháló létesíthető. A sövény a közterülettel határos telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak 
tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után telepíthető. 
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j) A Borvidéki terület övezetben hirdetési és reklám célú szerkezetet, reklámberendezést és fényreklámot – 
épületen elhelyezett cégtábla, vagy címtábla kivételével – elhelyezni nem szabad. 

k) A Borvidéki terület övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel 
helyezhetők el, ha 
ka) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított, 
kb) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) – 

szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított, 
kc) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi 

szennyvízcsatornával biztosított, 
kd) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított, 
ke) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított, 
kf) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról 

közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők). 
 
 
35. § (1) Kertes mezőgazdasági terület - Mk jelű övezet 

a) Az övezet jellemzően a szőlő, gyümölcs és kertművelési ágú területek kialakítására, és az ezzel 
kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 

b) Az övezet területén kialakult földrészleteken lakóépület, vagy lakást is magába foglaló épület nem 
helyezhető el. 

c) Az övezet területén a beépíthető legkisebb telek területe 800 m2 és szélessége 8,0 m. 
d) Az övezet telkén legfeljebb egy db, annak maximum 3,0%-os beépítésével, de legfeljebb 50 m2 

alapterületű gazdasági épületet, és/vagy terepszint alatti építményt (pince) lehet elhelyezni. 
e) Az övezetben építhető épület építménymagassága legfeljebb 3,0 m, tetőgerinc magassága pedig legfeljebb 

5,0 m lehet, 35-47 fokos tetőhajlásszöggel. Az épület tetőtere nem építhető be. 
f) Az övezet telkén különálló űrgödrös árnyékszék, vagy WC csak akkor építhető, ha más épület nem épül. 

WC építése esetén a keletkező szennyvíz elhelyezésére zárt szivárgás-mentes szennyvíztárolót kell 
építeni, és az összegyűjtött szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell, vagy a szennyvízkezelést házi 
szennyvíztisztító kisberendezéssel kell megoldani. 

g) Az építési övezetben építeni csak a táj képét nem rontó építési anyagokból lehet. Fém és szürke 
azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, műanyag, fólia, valamint pala használata tilos. 

h) Az övezetben fekvő földrészletek közül csak azok oszthatók meg, melyek területe a 4000 m²-t 
meghaladja. A megosztás során 1500 m2-nél kisebb területű és 12,0 m-nél kisebb szélességű földrészletek 
nem keletkezhetnek. 

i) Az övezet földrészletein tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető, kerítés a közterülettel határos 
telekhatárok mentén a mezőgazdasági utak tengelyétől mért legalább 4,0 m elhagyása után építhető. 50 
cm-nél magasabb támfal nem építhető, továbbá tilos a természetes talajszint 1,5 m-nél nagyobb méretű 
megváltoztatása. 

 
 

18. Vízgazdálkodási terület 
 
36. § (1) Vízgazdálkodási terület a KSZ-J terven V jellel jelölt terület: 

a) V jelű övezet: Fertő-tó, Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak, Kistómalmi tó, tervezett tározótavak, 
b) V1 jelű övezet: Várisi medence, Kőhegyi medence, Kópházi vízműtelep, sopronkőhidai vízműkutak. 

 
(2) A folyóvizek, állóvizek, holtágak medrében és a meghatározott parti sávjában, továbbá hullámtereken 

kizárólag a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
kapcsolatos eljárásról szóló jogszabálynak megfelelő létesítmények helyezhetők el. 

 
(3) A V1 jelű övezetben a vízmű működéséhez szükséges közműépítmények, igazgatási, szociális, gépjárműtároló 

és szerelő épületek, a vízművet kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. 
 

 
19. Természetközeli terület 

 
37. § (1) Természetközeli terület a KSZ-J terven Tk jellel jelölt terület. 
 
(2) Az övezetben épület nem építhető. 
 
 

20. Különleges terület 
 
38. § (1) A különleges terület övezetei: 

a) bánya terület (Kb). 
 
 
39. § (1) A bánya területen a Kb jelű (Sopron II. - gneisz) övezetben a bányászathoz szükséges építmények, 

valamint szociális, igazgatási, iroda épület építhető. Építési hely határai a telekhatártól mért 5,0 m, a 
megengedett legnagyobb beépítettség 2%, a megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m. 

 
(2) Az övezetben az emberi tartózkodására szolgáló építmények a következő feltételekkel helyezhetők el, ha 

a) a villamosenergia (közüzemi, vagy helyi) ellátás biztosított, 
b) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz (közműves, vagy saját kútról táplált) – 

szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított, 
c) a keletkező szennyvíz elvezetése egyedi szennyvíztisztító alkalmazásával, vagy közüzemi 

szennyvízcsatornával biztosított, 
d) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése, illetve megfelelő szikkasztása biztosított, 
e) a használat során keletkező hulladékok elszállítása biztosított, 
f) a terület megközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárművel közútról 

közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetők). 
 
 

21. Fogalmak 
 
40. § (1) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az 

ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla. 
 
(2) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg adatait feltüntető tábla. 
 
(3) Gazdasági épület: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó présház, mezőgazdasági terményfeldolgozó, 

szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló épület. 
 
(4) Szolgálati lakás: a fő funkciót hordozó épületben a létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője, vagy személyzete 

számára szolgáló lakás. 
 
(5) Tájidegen elemek/felületek: eternit hullámpala, műanyag, fémhullám tetőfedő, 25 m2-nél nagyobb összefüggő 

nyers betonfelület, 15 m2-nél nagyobb összefüggő fém-üveg függönyfalak, bitumenes lemezek látható helyen, 
kőanyag burkoló-laptöredékek, kismozaik, kerámia homlokzatburkolatok, acélidomokból szerkesztett előtetők 
látható helyen, azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, fólia látható helyen, műanyag bázisú 
falfestékek. 

 
(6) Tájidegen színek: élénk piros, kék, lila, a neon -sárga, -zöld, rózsaszín, fekete. 
 
(7) Természetvédelmi célú épületek, építmények: élőhelyek fenntartásával összefüggő épületek, építmények (pl.: 

gyepterület fenntartását szolgáló hagyományos legeltetés, állattartás építményei stb.), génmegőrzés, kutatás, 
oktatás, ökoturisztika építményei. 
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V. FEJEZET 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
22. Hatályba léptető rendelkezések 

 
41. § (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben Sopron, Külterület városrész területére vonatkozó változtatási 

tilalom elrendeléséről szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Fodor Tamás          Dr. Dobos József 
    polgármester       jegyző 

 
 
Z á r a d é k: 
 
A Közgyűlés ezen rendeletét 2012. ………… tartott ülésen fogadta el, s a rendelet 2012. …………kihirdetésre 
került. 
 
 
 
 
Sopron, 2012. ………… 

           Dr. Dobos József 
       jegyző 

 
 



 

 

 
1. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Rendelet hatálya 
 

 
 













































 

 

 
4. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Védett területek listája16 
 

1. Fertő-Hanság Nemzeti Park helyrajzi számok szerint: 026, 033/1, 041/1-ből 8,8 hektár (az E467210-N264706, 
E467423-N264565 EOV koordináta-párok által meghatározott vonaltól észak-keletre eső területrész), 035–039, 
059/1-3, 060, 061/1-3, 078–080, 084, 095, 096, 0100, 0101, 0102/1, 0105/1, 0106, 0111–0115, 0117/1–2, 0118, 
0192, 0193/1, 0193/3–5, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196–0201, 0202/1, 0204/1, 0204/3–5, 0205/3–6, 0206–0210, 
0318/2-23, 0318/26-32, 0318/35-39, 0331/1, 01150–01299, 01301–01319, 01321, 01323–01444, 01454–01498, 
01500–01520, 01522–01528, 01530–01534, 01562–01568, 01569/2, 01572–01573, 01575, 01577/2, 01578–01580. 

 
2. Soproni Tájvédelmi Körzet helyrajzi számok szerint: 0463/2-6, 0492/4, 0494, 0503/4, 0504/3, 0504/5, 0504/6, 

0506/1, 0527/1, 0527/4, 0527/5, 0527/7, 0527/8, 0528, 0529/1, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535/1, 0535/2, 0535/3, 
0536/1, 0536/2, 0537/2, 0537/3, 0537/5, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0539, 0541/1, 0541/2, 0542, 0543/1, 0543/2, 
0543/3, 0544-0552, 0553/1, 0553/2, 0553/3, 0554, 0555/1, 0555/2, 0556/1, 0556/2, 0556/3, 0557-0560, 0561/1, 
0561/2, 0561/3, 0561/4, 0562-0566, 0567/1, 0567/2, 0567/3, 0568/1, 0568/10-19, 0568/2, 0568/20, 0568/3-9, 0569, 
0570/2, 0570/3, 0570/4, 0570/5, 0571, 0572/10-33, 0572/5-9, 0573-0576, 0577/2-6, 0578, 0579/10-19, 0579/2, 
0579/20-25, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0579/3-9, 0580/1, 0580/2, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0581/9, 0582/1, 
0582/3, 0582/4, 0582/5, 0582/6, 0583-0588, 0589/1, 0589/2, 0590-0598, 0599/1, 0599/2, 0600-0611, 0612/1, 
0612/3, 0612/4, 0612/5, 0612/6, 0613-0633, 0634/1, 0635/1, 0635/2, 0636/2, 0636/4, 0637, 0638/1, 0638/2, 0639/3, 
0640, 0641, 0642/1, 0642/2, 0642/3, 0643, 0644, 0645, 0646/6, 0647/5, 0648/2, 0649, 0650/3, 0651/3, 0652/3, 
0653/3, 0655/12, 0655/13, 0656/3, 0657/13, 0657/14, 0658, 0659/18, 0660/2, 0661, 0662, 0663/2, 0664/4, 0664/5, 
0668-0672, 0673/2, 0675-0681, 0682/1, 0682/2, 0683-0699, 0700/3, 0701-0711, 0712/2, 0714, 0715, 0716, 0717/3, 
0717/4, 0717/5, 0717/6, 0717/7, 0719/1, 0719/2, 0719/3, 0720/1, 0720/2, 0720/3, 0720/4, 0721/2, 0722, 0723, 0724, 
0725, 0726/1, 0726/2, 0727/1, 0727/2, 0727/3, 0728/1, 0728/2, 0729, 0730, 0731/2, 0731/3, 0731/4, 0732, 0733/1, 
0733/2, 0735/1, 0735/2, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740/1, 0740/2, 0740/3, 0740/4, 0741, 0742/1, 0742/10, 0742/11, 
0742/12, 0742/2, 0742/4, 0742/8, 0742/9, 6703/1, 6703/10, 6703/11, 6703/12, 6703/3, 6703/4, 6703/5, 6703/6, 
6703/7, 6791, 6793, 6795/1, 6795/2, 6797, 6798/3, 6798/4, 6798/7, 6798/8, 6808, 6809, 6810/1, 6810/2, 6812, 6816, 
6817, 6819, 7006, 7007/1, 7007/2, 7011, 7171, 7576, 7579, 7590, 7593, 9101/2, 9101/3, 9101/4, 9101/5, 9101/6, 
9101/7, 9101/8, 9101/9, 9101/10, 9101/11, 9101/12, 9101/13, 9101/14, 9101/15, 9101/16, 9101/17, 9101/18, 
9101/19, 9101/20, 9101/21, 9101/22, 9101/23, 9101/24, 9101/25, 9101/26, 9101/27, 9101/28, 9101/29, 9104, 
9105/3, 9105/6, 9116, 9117, 9118/1, 9118/2, 9118/3, 9118/4, 9118/5, 9118/6, 9118/7, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 
9124, 9125, 9126, 9127, 9128/1, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9142, 9143/1, 
9143/2, 9143/3, 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2, 9147/3, 9149, 9152, 9153/1, 9153/2, 9153/3, 9153/4, 9153/5, 
9153/6, 9153/7, 9153/8, 9153/9, 9153/10, 9153/11, 9153/12, 9153/13, 9153/14, 9153/15, 9153/16, 9153/17, 
9153/18, 9153/19, 9153/20, 9153/21, 9153/23, 9153/24, 9153/25, 9153/26, 9153/27, 9153/28, 9153/30, 9153/31, 
9153/32, 9153/33, 9153/34, 9153/35, 9153/36, 9153/37, 9180/1, 9180/2, 9180/3, 9180/4, 9180/5, 9180/6, 9180/7, 
9180/8, 9180/9, 9180/10, 9180/11, 9180/12, 9180/13, 9180/14, 9180/15, 9180/16, 9180/17, 9180/18, 9180/19, 
9180/20, 9180/21, 9180/22, 9180/23, 9180/24, 9180/25, 9180/26, 9180/27, 9180/28, 9180/29, 9180/30, 9180/31, 
9180/32, 9180/33, 9196, 9197, 9198, 9199/1, 9199/2, 9200, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 
9211/1, 9211/2, 9211/3, 9211/4, 9211/5, 9211/6, 9211/7, 9211/8, 9211/9, 9211/10, 9211/11, 9211/12, 9211/13, 
9211/14, 9211/15, 9211/16, 9211/17, 9211/18, 9211/19, 9211/20, 9211/21, 9211/22, 9211/23, 9211/24, 9211/25, 
9211/26, 9211/27, 9211/28, 9211/29, 9211/30, 9217, 9228/1, 9228/2, 9228/3, 9228/4, 9228/5, 9228/6, 9228/7, 
9228/8, 9228/9, 9228/10, 9228/11, 9228/12, 9228/13, 9228/14, 9228/15, 9228/16, 9228/17, 9244, 9248, 9249, 
9250/1, 9250/2, 9250/3, 9250/4, 9250/5, 9250/6, 9250/7, 9250/8, 9250/9, 9250/10, 9250/11, 9250/12, 9250/13, 
9250/14, 9250/15, 9250/16, 9250/17, 9250/18, 9250/19, 9250/20, 9250/21, 9250/22, 9250/23, 9250/24, 9250/26, 
9261, 9262/1, 9262/2, 9262/3, 9262/4, 9262/5, 9262/6, 9262/7, 9262/8, 9267/1, 9267/2, 9267/3, 9267/4, 9267/5, 
9267/6, 9267/7, 9267/8, 9267/9, 9267/10, 9267/11, 9267/12, 9267/13, 9267/14, 9267/15, 9267/16, 9267/17, 
9267/18, 9267/19, 9267/20, 9267/21, 9267/22, 9267/23, 9267/24, 9267/25, 9267/26, 9267/27, 9280, 9281, 9289/1, 
9289/2, 9289/3, 9289/4, 9289/5, 9289/6, 9289/7, 9289/8, 9289/9, 9289/10, 9289/11, 9289/12, 9289/13, 9289/14, 
9289/15, 9289/16, 9289/17, 9289/18, 9289/19, 9289/20, 9289/21, 9289/22, 9289/23, 9314, 9315/1, 9315/2, 9315/3, 
9315/4, 9315/5, 9315/6, 9315/7, 9315/8, 9315/9, 9315/10, 9315/11, 9315/12, 9315/13, 9319, 9326/1, 9326/2, 
9326/3, 9327/1, 9327/2, 9327/3, 9327/4, 9327/5, 9327/6, 9327/7, 9327/8, 9327/9, 9327/10, 9327/11, 9327/14, 
9327/15, 9330, 9331/1, 9331/2, 9331/3, 9331/4, 9331/5, 9331/6, 9331/7, 9333/1, 9333/2, 9333/3, 9333/4, 9333/5, 
9333/6, 9333/7, 9333/8, 9338/1, 9338/2, 9338/3, 9338/4, 9338/6, 9338/7, 9339/2, 9340/2, 9340/3, 9340/4, 9340/5, 
9340/6, 9343, 9401/1, 9401/2, 9401/3, 9401/4, 9402/1, 9402/2, 9402/3, 9402/4, 9402/5, 9402/6, 9402/7, 9402/8, 
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9402/9, 9402/10, 9403/1, 9403/2, 9404/1, 9404/2, 9404/3, 9404/4, 9404/5, 9501/1, 9501/2, 9501/4, 9501/5, 9501/6, 
9501/7, 9501/8, 9501/9, 9501/10, 9501/11, 9501/12, 9501/13, 9501/14, 9501/15, 9501/16, 9501/17, 9501/18, 
9501/19, 9501/20, 9513, 9519, 9521, 9522, 9523, 9524, 9601, 9602, 9603/1, 9603/2, 9603/3, 9603/4, 9605/1, 
9605/2, 9605/3, 9605/4, 9605/5, 9606/3, 9701, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 
9811/1, 9811/2, 9812, 9813/1, 9813/2, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822/1, 9822/2, 9823/1, 
9823/2, 9824/1, 9824/2, 9825, 9826/1, 9826/2, 9826/3, 9826/4, 9826/5, 9826/6, 9826/7, 9826/8, 9829/2, 9831/1, 
9831/2, 9831/3, 9831/4, 9831/5, 9831/6, 9831/7, 9831/8, 9835, 9836/1, 9836/2, 9836/3, 9836/4, 9837/1, 9837/2, 
9838, 9841/1, 9841/2, 9842, 9843, 9844, 9847, 9849, 9851, 9853, 9855, 9859, 9868, 9870, 9872, 9873, 9875, 9876, 
9878, 9880/2, 9880/3, 9880/4, 9880/6, 9880/7, 9881/3, 9881/4, 9882/1, 9882/2, 9882/3, 9883/1, 9883/2, 9883/3, 
9884, 9894/2, 9896, 9897, 9898/1, 9898/2, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903/, 9904/1, 9904/4, 9904/5, 9904/6, 9904/7, 
9904/8, 9905/1, 9905/2, 9905/3, 9906/1, 9906/2, 9907/1, 9907/2, 9908/1, 9908/2, 9909/1, 9909/2, 9909/3, 9910, 
9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918/1, 9918/2, 9918/3, 9919, 9920, 9923, 9924. 

 
3. Természetvédelmi terület helyrajzi számok szerint: 
 Bécsi Domb TT: 0902/22. 
 Ikva-patak menti TT: 0820/1–17, 0820/33. 
 Liget-patak menti TT: 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14. 
 Soproni Botanikus Kert TT: 7183. 

 
4. NATURA 2000 terület helyrajzi számok szerint: 

Fertő-tó (HUFH10001) 
 0195/1, 0195/3, 0201/1, 0201/2, 0202/1, 0204/1, 0204/3, 0204/5, 0204/6, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 

01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/1, 01165/2, 01166, 01167, 01168, 
01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182/1, 01182/2, 
01183, 01184/2, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 
01198, 01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 
01213, 01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 
01228, 01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 
01243, 01244/1, 01244/2, 01245, 01246/1, 01246/2, 01247/1, 01247/2, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 
01254, 01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265/1, 01265/2, 01265/3, 
01265/4, 01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 
01280, 01281, 01282, 01283, 01284/1, 01284/2, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 
01294, 01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 
01310, 01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319/1, 01319/2, 01321, 01323/3, 01323/4, 
01323/5, 01323/6, 01324/1, 01324/2, 01324/3, 01325/1, 01325/2, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 
01332, 01333/1, 01333/2, 01334/1, 01334/2, 01334/3, 01334/4, 01334/5, 01334/6, 01334/7, 01334/8, 01335, 01336, 
01337, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 
01352, 01353/1, 01353/2, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 
01366, 01367, 01368, 01369, 01370, 01371/1, 01371/2, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 
01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394/1, 
01394/2, 01395, 01396, 01397, 01398/1, 01398/2, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 
01407, 01408, 01409, 01410, 01411, 01412/1, 01412/2, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 
01421, 01422, 01423/1, 01423/2, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 
01435, 01436, 01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443/1, 01443/3, 01443/4, 01443/5, 01444, 01454. 
Dudlesz-erdő (HUFH20006) 

 0899, 0900/12, 0900/13, 0901, 0902/6, 0902/12, 0902/15, 0902/21, 0902/22, 0902/86, 0902/87, 0902/88, 0902/98, 
0902/99, 0902/100, 0902/101, 0902/102, 0902/103, 0902/104, 0902/105, 0902/106, 0902/107, 0902/108, 0902/109, 
0902/110, 0902/111, 0902/112, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 
0915, 0916/1, 0916/2, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923/2, 0923/3, 0923/4, 0924, 0925, 0926, 0927, 
0928/2, 0928/4, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 
0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 
0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 
0983, 0985, 0989, 0993, 0994, 0995, 0996/2, 0997, 0998, 0999/1, 01056/10, 01056/11, 01057, 01076/3, 01077. 
Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) 

 024/2, 025, 026, 028/1, 028/2, 029/3, 029/78, 029/79, 030, 032/2, 033/1, 033/49, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 
041/1, 059/1, 059/2, 059/3, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 062, 078, 079, 080, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 
0102/1, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/2, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 
0117/1, 0117/2, 0118, 0119, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7, 0120/8, 0120/9, 0120/10, 0120/15, 0120/16, 
0120/17, 0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0121, 0122, 0123/1, 0128, 0223, 0315, 0316/1, 0317/1, 



 

 

0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5, 0318/6, 0318/7, 0318/8, 0318/9, 0318/10, 0318/11, 0318/12, 0318/13, 0318/14, 
0318/15, 0318/16, 0318/17, 0318/18, 0318/19, 0318/20, 0318/21, 0318/22, 0318/23, 0318/26, 0318/27, 0318/28, 
0318/29, 0318/30, 0318/31, 0318/32, 0318/33, 0318/34, 0318/35, 0318/36, 0318/37, 0318/38, 0318/39, 0320, 0323, 
0324, 0325/2, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0328/1, 0328/2, 0329, 0331/1, 0363/21, 0363/22, 0363/106, 01530/3, 
01530/4, 01530/5, 01530/6, 01530/7, 01530/8, 01530/9, 01530/10, 01530/11, 01530/12, 01530/13, 01530/14, 
01530/15, 01530/16, 01530/17, 01530/18, 01530/19, 01530/20, 01530/21, 01530/23, 01530/24, 01531, 01532, 
01533/2, 01533/3, 01533/4, 01533/5, 01533/6, 01533/7, 01533/8, 01533/9, 01533/10, 01533/11, 01533/12, 
01533/13, 01533/14, 01533/15, 01533/16, 01533/17, 01534/1, 01534/2, 01534/3, 01534/4, 01534/5, 01534/6, 
01534/7, 01534/8, 01534/9, 01534/10, 01534/11, 01534/12, 01534/13, 01534/14, 01534/15, 01534/16, 01534/17, 
01534/18, 01534/19, 01534/20, 01534/21, 01534/22, 01534/23, 01534/24, 01534/25, 01534/26, 01534/27, 
01534/28, 01534/29, 01534/30, 01535, 01562, 01563/1, 01563/2, 01563/4, 01563/5, 01564, 01565/1, 01565/2, 
01565/4, 01565/5, 01565/6, 01565/7, 01565/8, 01565/9, 01566, 01567, 01568, 01569/2, 01577/2, 01578/1, 01579/1, 
01579/2, 01580, 01582/2, 01582/4, 01582/5, 01582/6, 01582/8, 01582/9, 01582/10, 01582/11, 01583, 01584/1, 
01584/2, 01585/1, 01585/2, 01586, 01587, 01588/1, 01588/2. 

 Fertő-tó (HUFH20002) 
 0192, 0193/1, 0193/3, 0193/4, 0193/5, 0194, 0195/1, 0195/3, 0196, 0197/1, 0197/2, 0198, 0199/1, 0199/2, 0200, 

0201/1, 0201/2, 0202/1, 0204/1, 0204/3, 0204/5, 0204/6, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0206, 0207/1, 0207/2, 
0207/3, 0207/4, 0207/5, 0207/6, 0207/7, 0208, 0209, 0210, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154, 01155, 01156, 
01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164, 01165/1, 01165/2, 01166, 01167, 01168, 01169, 01170, 
01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181, 01182/1, 01182/2, 01183, 
01184/2, 01185, 01186, 01187, 01188, 01189, 01190, 01191, 01192, 01193, 01194, 01195, 01196, 01197, 01198, 
01199, 01200, 01201, 01202, 01203, 01204, 01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 
01214, 01215, 01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221, 01222, 01223, 01224, 01225, 01226, 01227, 01228, 
01229, 01230, 01231, 01232, 01233, 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 
01244/1, 01244/2, 01245, 01246/1, 01246/2, 01247/1, 01247/2, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254, 
01255, 01256, 01257, 01258, 01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264, 01265/1, 01265/2, 01265/3, 01265/4, 
01266, 01267, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 01277, 01278, 01279, 01280, 
01281, 01282, 01283, 01284/1, 01284/2, 01285, 01286, 01287, 01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294, 
01295, 01296, 01297, 01298, 01299, 01301, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 
01311, 01312, 01313, 01314, 01315, 01316, 01317, 01318, 01319/1, 01319/2, 01321, 01323/3, 01323/4, 01323/5, 
01323/6, 01324/1, 01324/2, 01324/3, 01325/1, 01325/2, 01326, 01327, 01328, 01329, 01330, 01331, 01332, 
01333/1, 01333/2, 01334/1, 01334/2, 01334/3, 01334/4, 01334/5, 01334/6, 01334/7, 01334/8, 01335, 01336, 01337, 
01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346, 01347, 01348, 01349, 01350, 01351, 01352, 
01353/1, 01353/2, 01354, 01355, 01356, 01357, 01358, 01359, 01360, 01361, 01362, 01363, 01364, 01365, 01366, 
01367, 01368, 01369, 01370, 01371/1, 01371/2, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376, 01377, 01378, 01379, 01380, 
01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388, 01389, 01390, 01391, 01392, 01393, 01394/1, 01394/2, 
01395, 01396, 01397, 01398/1, 01398/2, 01399, 01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 01405, 01406, 01407, 01408, 
01409, 01410, 01411, 01412/1, 01412/2, 01413, 01414, 01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 01420, 01421, 01422, 
01423/1, 01423/2, 01424, 01425, 01426, 01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 01432, 01433, 01434, 01435, 01436, 
01437, 01438, 01439, 01440, 01441, 01442, 01443/1, 01443/3, 01443/4, 01443/5, 01444, 01454, 01455, 01456, 
01457, 01458/1, 01458/2, 01459/1, 01459/2, 01459/3, 01460, 01461/1, 01461/2, 01461/3, 01461/4, 01462, 01463/1, 
01463/2, 01463/3, 01463/4, 01463/5, 01463/6, 01463/7, 01463/8, 01463/9, 01463/10, 01463/11, 01463/12, 
01463/13, 01463/14, 01463/15, 01463/16, 01463/17, 01463/18, 01464, 01465, 01466/1, 01466/2, 01466/3, 01466/4, 
01466/5, 01466/6, 01467, 01468, 01469, 01470/1, 01470/2, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 
01478, 01479/1, 01479/2, 01479/3, 01479/4, 01479/5, 01479/6, 01479/7, 01479/8, 01479/9, 01479/10, 01479/11, 
01479/12, 01479/13, 01479/14, 01479/15, 01479/16, 01479/17, 01479/18, 01479/19, 01479/20, 01479/21, 
01479/22, 01479/23, 01479/24, 01479/25, 01479/26, 01479/27, 01479/28, 01479/29, 01479/30, 01479/32, 
01479/33, 01479/34, 01479/35, 01479/36, 01480/1, 01480/2, 01480/3, 01480/4, 01480/5, 01480/7, 01480/8, 
01480/9, 01481, 01482/1, 01482/2, 01482/3, 01482/4, 01482/5, 01482/6, 01482/7, 01482/8, 01482/9, 01482/10, 
01482/11, 01482/12, 01482/13, 01482/15, 01482/16, 01482/17, 01483/1, 01483/2, 01484/1, 01484/2, 01484/3, 
01484/4, 01484/5, 01484/6, 01484/7, 01484/8, 01484/9, 01484/10, 01484/11, 01484/12, 01484/13, 01484/14, 
01484/15, 01484/16, 01484/17, 01484/18, 01484/19, 01484/21, 01484/22, 01485, 01486/1, 01486/2, 01486/3, 
01486/4, 01486/5, 01486/6, 01486/7, 01486/8, 01486/10, 01486/11, 01486/12, 01486/13, 01486/14, 01486/15, 
01487/3, 01487/4, 01487/5, 01487/6, 01488, 01489/1, 01489/2, 01489/3, 01489/4, 01489/5, 01489/6, 01490/1, 
01490/2, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498, 01499, 01500/1, 01500/2, 01501, 01502/1, 
01502/2, 01503, 01504, 01505, 01506, 01507/1, 01507/2, 01507/3, 01507/4, 01507/5, 01507/6, 01507/7, 01507/8, 
01507/9, 01508, 01509, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515/1, 01515/2, 01515/3, 01515/4, 01515/5, 
01515/6, 01515/7, 01515/8, 01516, 01517/1, 01517/2, 01518, 01519/1, 01519/2, 01519/3, 01519/5, 01519/6, 01520, 
01521, 01522, 01523/1, 01523/4, 01523/5, 01523/6, 01523/7, 01523/8, 01524/1, 01524/2, 01525, 01526/1, 01526/2, 
01526/3, 01526/4, 01526/5, 01526/6, 01526/7, 01526/8, 01526/9, 01526/10, 01526/11, 01526/12, 01526/15, 

01526/16, 01526/17, 01526/18, 01526/19, 01526/20, 01526/21, 01526/22, 01526/23, 01526/24, 01526/25, 
01526/26, 01526/27, 01526/28, 01526/29, 01526/30, 01526/31, 01526/32, 01526/33, 01526/35, 01526/36, 
01526/37, 01526/38, 01526/39, 01526/40, 01526/41, 01526/42, 01526/43, 01526/44, 01526/45, 01526/46, 
01526/47, 01526/48, 01526/49, 01526/50, 01526/51, 01526/52, 01526/53, 01526/54, 01526/55, 01527/5, 01527/6, 
01527/7, 01528, 01529, 01569/1, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10506, 10507, 10508, 
10509, 10510, 10511. 

 Soproni-hegység (HUFH20012) 
 0463/2, 0463/3, 0463/4, 0463/5, 0463/6, 0492/4, 0493/7, 0493/8, 0493/9, 0493/10, 0493/11, 0493/12, 0493/13, 

0494, 0498, 0499/1, 0499/2, 0499/3, 0499/4, 0499/5, 0499/6, 0499/7, 0499/8, 0499/9, 0499/10, 0499/11, 0499/12, 
0499/13, 0499/14, 0499/15, 0499/16, 0499/17, 0499/18, 0499/19, 0499/20, 0499/21, 0499/22, 0499/23, 0500, 0501, 
0502, 0503/1, 0503/3, 0503/4, 0504/1, 0504/3, 0504/5, 0504/6, 0506/1, 0506/2, 0506/3, 0506/5, 0506/6, 0506/7, 
0509, 0510, 0511, 0514/1, 0514/2, 0514/3, 0514/4, 0515, 0516, 0517/1, 0517/2, 0519, 0522, 0524/1, 0524/2, 0527/1, 
0527/4, 0527/5, 0527/7, 0527/8, 0528, 0529/1, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535/1, 0535/2, 0535/3, 0536/1, 0536/2, 
0537/2, 0537/3, 0537/5, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0539, 0541/1, 0541/2, 0542, 0543/1, 0543/2, 0543/3, 0544, 0545, 
0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553/1, 0553/2, 0553/3, 0554, 0555/1, 0555/2, 0556/1, 0556/2, 0556/3, 
0557, 0558, 0559, 0560, 0561/1, 0561/2, 0561/3, 0561/4, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567/1, 0567/2, 0567/3, 
0568/1, 0568/2, 0568/3, 0568/4, 0568/5, 0568/6, 0568/7, 0568/8, 0568/9, 0568/10, 0568/11, 0568/12, 0568/13, 
0568/14, 0568/15, 0568/16, 0568/17, 0568/18, 0568/19, 0568/20, 0569, 0570/2, 0570/3, 0570/4, 0570/5, 0571, 
0572/5, 0572/6, 0572/7, 0572/8, 0572/9, 0572/10, 0572/11, 0572/12, 0572/13, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 
0572/18, 0572/19, 0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 
0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577/2, 0577/3, 0577/4, 0577/5, 0577/6, 0578, 
0579/2, 0579/3, 0579/4, 0579/5, 0579/6, 0579/7, 0579/8, 0579/9, 0579/10, 0579/11, 0579/12, 0579/13, 0579/14, 
0579/15, 0579/16, 0579/17, 0579/18, 0579/19, 0579/20, 0579/21, 0579/22, 0579/23, 0579/24, 0579/25, 0579/27, 
0579/28, 0579/29, 0580/1, 0580/2, 0581/5, 0581/6, 0581/7, 0581/8, 0581/9, 0582/1, 0582/3, 0582/4, 0582/5, 0582/6, 
0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589/1, 0589/2, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 
0599/1, 0599/2, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612/1, 0612/3, 0612/4, 
0612/5, 0612/6, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 
0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634/1, 0635/1, 0635/2, 0636/2, 0636/4, 0637, 0638/1, 0638/2, 0639/3, 0640, 0641, 
0642/1, 0642/2, 0642/3, 0643, 0644, 0645, 0646/6, 0647/5, 0648/2, 0649, 0650/3, 0651/3, 0652/3, 0653/3, 0655/12, 
0655/13, 0656/3, 0657/13, 0657/14, 0658, 0659/18, 0660/2, 0661, 0662, 0663/2, 0664/4, 0664/5, 0668, 0669, 0670, 
0671, 0672, 0673/2, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682/1, 0682/2, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 
0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700/3, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 
0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712/1, 0712/2, 0714, 0715, 0716, 0717/3, 0717/4, 0717/5, 0717/6, 0717/7, 
0719/1, 0719/2, 0719/3, 0720/1, 0720/2, 0720/3, 0720/4, 0721/2, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726/1, 0726/2, 0727/1, 
0727/2, 0727/3, 0728/1, 0728/2, 0729, 0730, 0731/2, 0731/3, 0731/4, 0732, 0733/1, 0733/2, 0735/1, 0735/2, 0736, 
0737, 0738, 0739, 0740/1, 0740/2, 0740/3, 0740/4, 0741, 0742/1, 0742/2, 0742/4, 0742/8, 0742/9, 0742/10, 
0742/11, 0742/12, 0743, 0744/61, 0744/62, 0744/63, 0744/64, 0744/65, 0744/66, 0744/67, 0744/68, 0744/69, 
0744/70, 0744/71, 0744/72, 0744/92, 0744/102, 0745/1, 0745/2, 0745/3, 0745/6, 0745/7, 0745/8, 0745/9, 0745/10, 
0745/11, 0745/12, 0745/14, 0745/15, 0745/16, 0745/17, 0745/18, 0745/19, 0745/20, 0745/21, 0745/22, 0745/23, 
0745/24, 0745/25, 0745/26, 0745/27, 0745/28, 0745/29, 0745/30, 0745/31, 0745/33, 0745/34, 0745/35, 0745/36, 
0745/39, 0745/40, 0745/41, 0745/42, 0775/2, 0788/6, 0788/7, 0788/8, 0788/9, 0788/10, 0788/11, 0788/12, 0788/13, 
0788/14, 0788/15, 0788/16, 0797/1, 0797/2, 0797/4, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0797/10, 0797/11, 0797/12, 
0797/13, 0797/14, 0797/15, 0797/16, 0797/17, 0798, 0799/1, 0799/2, 0799/4, 0799/5, 0799/8, 0799/9, 0799/11, 
0799/12, 0799/13, 0799/14, 0799/15, 0799/16, 0799/17, 0802/1, 0803, 0820/1, 0820/2, 0820/3, 0820/4, 0820/5, 
0820/6, 0820/7, 0820/8, 0820/9, 0820/10, 0820/11, 0820/12, 0820/13, 0820/14, 0820/15, 0820/16, 0820/17, 
0820/18, 0820/19, 0820/20, 0820/26, 0820/27, 0820/28, 0820/29, 0820/30, 0820/31, 0820/33, 0820/45, 0820/46, 
0820/47, 0820/48, 0820/49, 0820/50, 0820/51, 0820/52, 0820/53, 0820/54, 0820/55, 0820/56, 0820/57, 0820/58, 
0820/59, 0820/60, 0820/61, 0820/62, 0820/63, 0820/64, 0820/65, 0820/66, 0820/67, 0820/68, 0820/69, 0820/70, 
0820/71, 0820/72, 0820/73, 0820/74, 0820/75, 0820/76, 0820/77, 0820/78, 0820/79, 0820/80, 0820/81, 0820/82, 
0820/83, 0820/84, 0820/85, 0820/86, 0820/87, 0820/88, 0820/89, 0820/90, 0820/91, 0820/92, 0820/93, 0820/94, 
0820/95, 0820/96, 0820/97, 0820/98, 0820/99, 0820/100, 0820/101, 0820/102, 0820/103, 0820/104, 0820/112, 
0820/113, 0820/114, 0820/115, 0820/116, 0820/117, 0820/118, 0820/119, 0820/120, 0820/121, 0820/122, 
0820/123, 0820/124, 0820/125, 0820/126, 0820/127, 0820/128, 0820/129, 0820/130, 0820/131, 0820/132, 
0820/133, 0820/134, 0820/135, 0820/136, 0820/137, 0820/138, 0820/139, 0820/140, 0820/141, 0820/142, 
0820/143, 0820/144, 0820/145, 0820/146, 0820/147, 0820/148, 0820/149, 0820/150, 0820/151, 0820/152, 
0820/153, 0820/154, 0820/155, 0820/156, 0820/157, 0820/158, 0820/159, 0820/160, 0820/161, 0820/162, 
0820/163, 0820/170, 0820/171, 0820/172, 0820/173, 0820/174, 0820/175, 0820/176, 0820/177, 0820/178, 
0820/179, 0820/180, 0820/181, 0820/182, 0820/183, 0820/184, 0820/185, 0820/186, 0820/187, 0820/188, 
0820/189, 0820/190, 0820/191, 0820/192, 0820/193, 0820/194, 0820/195, 0820/196, 0820/197, 0820/198, 
0820/199, 0820/200, 0820/201, 0820/202, 0820/203, 0820/204, 0820/205, 0820/206, 0820/207, 0820/208, 



 

 

0820/209, 0820/210, 0820/211, 0820/212, 0820/213, 0820/214, 0820/215, 0820/216, 0820/217, 0820/218, 
0820/219, 0820/220, 0820/221, 0820/222, 0820/223, 0820/224, 0820/225, 0820/226, 0820/227, 0820/228, 
0820/229, 0820/230, 0820/231, 0820/232, 0820/233, 0820/234, 0820/235, 0820/236, 0820/237, 0820/238, 
0820/239, 0820/240, 0820/241, 0820/242, 0820/243, 0820/244, 0820/245, 0820/246, 0820/247, 0820/248, 
0820/249, 0820/250, 6703/1, 6703/3, 6703/4, 6703/5, 6703/6, 6703/7, 6703/10, 6703/11, 6703/12, 6791, 6793, 
6795/1, 6795/2, 6797, 6798/3, 6798/4, 6798/7, 6798/8, 6799/2, 6799/4, 6799/5, 6799/7, 6802, 6808, 6809, 6810/1, 
6810/2, 6812, 6814/1, 6816, 6817, 6819, 7001, 7002, 7006, 7007/1, 7007/2, 7011, 7171, 7528, 7576, 7579, 7590, 
7593, 8044/196, 9101/11, 9101/12, 9101/13, 9101/19, 9116, 9118/1, 9118/2, 9118/3, 9180/3, 9180/4, 9180/5, 
9180/6, 9180/7, 9180/8, 9180/9, 9180/10, 9199/2, 9203, 9204, 9205, 9206, 9208, 9209, 9210, 9211/28, 9217, 
9501/1, 9501/17, 9513, 9519, 9521, 9522, 9523, 9524, 9601, 9606/3, 9701, 9920, 9923, 9924, 10001, 10005, 10006, 
10007, 10008. 

 
5. Törvény erejénél fogva védett érték helyrajzi számok szerint: 
 ex lege földvár: 0536/2, 0537/2, 0537/6, 0538/1, 0538/2, 0582/1, 0599/1, 0599/2, 0600, 0602, 0606, 0607, 0653. 
 ex lege láp: 024/3, 024/4, 028/1, 028/2, 029/2, 029/62, 029/78, 030, 0797/1,2,6-17, 0798, 0799/1,2,11,13, 0802/1, 

0803. 
 ex lege barlang: 0101, 0102/1, 0932, 4521/1. 
 ex lege forrás: 0193/3, 0516, 0552, 0573/6, 0577/6, 0604, 0608, 0612/1, 0630, 0681, 0700/3, 0727/2, 6817, 8901/2, 

8930/3, 8944, 9012, 9920, 10802. 
 

6. Erdőrezervátum helyrajzi számok szerint: 0685. 
Erdőrezervátum magterület helyrajzi számok szerint: 0685. 

 



 

 

 
5. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Tájképvédelemi terület övezete 
 

 
 



 

 

 
6. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Régészeti lelőhelyek 
 

Név Hrsz Törzsszám
Balf, Fürdő épület mögötti domb 0292/2; 0299; 0301; 8901/2; 10152-10166; 10862; 10883; 

10884; 10941 
1591 

Bécsi úti táblák 0884/2; 0892/6-7, 24, 164-192, 233-234; 0923/2-4; 0927; 
0928/2, 4 

38533 

Várhely 0602-0604; 0606; 0607 41736 
Károly-magaslat 0536/2; 0537/2,6; 0538/1-2 50504 
Hegy-dűlő 0368/5; 0371/1-6; 0372 51903 
Balf, Fő u. 0298/5; 16-18; 10853-10857 52051 
Sopronbánfalva, Sánchegy 0582/1 52282 
Sopronbánfalva, Házhegy 0582/5 52287 
Sopronkőhida, Kistómalom 027; 037 52295 
Brennbergbánya, Kovács-patak 
forrása 

0650/3; 0651/3; 0652/3 52298 

Balf, Ránis 01484/1; 01485; 01486/1-8, 11-12 52307 
Balf, Rövid templomföldek 01488; 01489/2; 01490/1-2; 01491; 01518 52308 
Potzmann-Kogel 0316/1 52309 
Hotel Lővér 0527/1,4; 6799/2-7; 6802; 6805; 6808; 6810/2 52521 
Artzgruber 0142/16-19; 0142/37-44 52800 
Burgstallwiese 0202/1; 0204/1; 0205/3-6; 0206; 0207/1 52801 
Fáber-rét 0563 52805 
Gsalzenbach-dűlő 0875/3 52806 
Havas bérc 0712/2 52807 
I. halastó 059/3; 060; 061/3; 063/2; 073; 074/2, 8-16; 20-24; 26 52808 
II. halastó 050/112; 059/1-3; 060; 061/1; 062; 0111/1 52809 
III. halastó 057/246, 253, 254, 259, 273, 284; 290, 321, 322, 0113 52811 
Kell-földek 0788/30, 0788/53; 0795/2; 0796/1-2; 0796/4-5; 0797/11-12;  52814 
Magashíd 0624 52817 
Pihenőkereszt 0341/42; 0346/1 52825 
Présháztelep 0183/16, 19; 0184; 0189/1, 14 52846 
Sopronkőhidai országút 04/142; 04/328; 07/2; 01038/62-63; 01118; 12014/9-11 52854 
Szárhalmi erdő, Kistómalom 
feletti rét 

038; 0113 52860 

Szarvas-hegy 0627 52861 
Tiefenbach-dűlő 0855; 0856/75-80; 0856/118-127 52862 
Tiefenbach-dűlő II. 0858/78-102, 131-174, 240-263 52863 
Tiefenbach-dűlő III. 0858/116-119 52864 
Tiefenbach-dűlő IV. 0854; 0856/1, 92-98, 99-105, 195-196, 205; 0875/3 52865 
Untenacker-dűlő V. 0870/10-12; 0873/4; 4521/48 52877 
Untenacker-dűlő VI. 0870/3-5; 0870/13-21 52879 
Untenacker-dűlő VII. 0870/3-6 52881 
Untenwiesen-dűlő 0886/4-6, 30; 0887/1-2; 0892/26-29, 39-44, 233 52883 
Untenwiesen-dűlő II. 0891; 0892/206-210, 215-230; 0897 52884 
Weidendorn-dűlő 0802/19-20, 27; 0805; 0818/59; 0818/94 52886 
Weidendorn-dűlő II. 0802/22-23; 0805; 0818/9-13, 57-58 52887 
Zins-dűlő 0375/66; 79-87;90-91; 122; 127; 132; 133; 137-139; 153-161; 52888 
Zeisel-malom 0813/1; 0822/1; 0824/2; 0825; 0826/1-2; 0827; 0828/1 52953 
Bürgerfeld 0818/30-38; 0819/2; 0820/33 57236 
Gida-patak, víztározó 0498; 0499/1; 3-11; 19 58436 
Sopron, Kópháza, Széles-földek 0389/7; 0390/53; 0398; 0399/28; 33-41; 0401/3; 0402/1-2; 0403; 

0404; 0405/28-37; 119-120, 147 
58459 

 
 
 
 
 

Balf, Savanyúrét 01526/25-32, 48-52; 01568; 01569/2; 01578/1; 01579/2; 10481; 
10504 

58464 

Balf, Gödrös 01568; 01578/1; 01579/1-2; 10441/6; 10479; 10480; 10485/1-2; 
10486/1-3, 6-7, 10-11, 14-19, 21, 22, 24-28, 30-36, 39-40, 43-
45; 10501-10503; 10505/1-3; 10506-10511;  

58465 

Tacsi-árok felett 0604 58779 
Halomsíros temető 0602-0604; 0606; 0607 59821 
Tómalom-Csalánkert 010/165, 169; 027, 029/2, 62; 12161/1; 12164; 12166-12167; 

12170; 12171 
67463 

Tölgyes-mocsár 0575; 0555/2; 0601; 0604; 0612/1 77665 
(Vastag betűvel az egyedileg védett régészeti lelőhelyek vannak jelölve.) 

 
 
 



 

 

 
7. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Mikrohullámú összeköttetések védőtávolsága és beépítési korlátozásai 
 

Magassági korlátozási értékek Sopron-Fertőszentmiklós 
összeköttetés 30,0-30,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, Széchenyi tér 7-11. 0,80 25,0 
0,80 1,10 6,0 
1,10 2,00 12,0 
2,00 2,40 16,0 
2,40 3,70 8,0 
3,70 4,50 14,0 
4,50 5,60 5,0 
5,60 6,80 16,0 
6,80 Sopron-Fertőboz 

közigazgatási határ 
86,0 

 

 

Magassági korlátozási értékek Sopron-Győr 
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, TV-torony 0,20 40,0 
0,20 0,40 70,0 
0,40 0,75 110,0 
0,75 2,00 150,0 
2,00 2,80 155,0 
2,80 5,60 190,0 
5,60 6,40 165,0 
6,40 7,00 145,0 
7,00 8,00 170,0 
8,00 Sopron-Fertőboz 

közigazgatási határ 
220,0 

 

 

Magassági korlátozási értékek Sopron-Répcelak 
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, TV-torony Sopron-Harka, 

valamint Sopron-
Kópháza 
közigazgatási határ 

190,0 

 

 



 

 

 
8. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér miatti magassági korlátozás 
 

 
 



 

 

 
9. melléklet a ……./2012. (…………..) rendelethez 
 

Út mintakeresztszelvények 
 

1. Tervezett M85 gyorsforgalmi út (KÖu Gyf) esetén: 

 
 

2. Tervezett települési mellékút (városi forgalmi út) (KÖu Te) esetén: 

 
 

3. Tervezett 6,0 m szabályozási szélességű kerékpárút esetén: 

 

 
 
 
 
 

4. Tervezett 4,0 m szabályozási szélességű kerékpárút esetén: 

 
 

5. Új kialakítású mezőgazdasági út esetén: 

 
 

6. Új kialakítású a közforgalom számára megnyitott magánút esetén: 
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

1.1. MEGBÍZÁSI ELŐZMÉNYEK 

A REGIOPLAN Kft. készíti Sopron MJV Külterületi Szabályozási Tervét, Helyi Építési Szabályzatát. A 

jelen rendezés alá vont területek a város közigazgatási területének szabályozási tervvel és helyi építési 

szabályzattal nem lefedett külterületi, illetve beépítésre nem szánt részei (kivéve a majorsági területeket). 

A településrendezési terv tartalma és formája: 

Övezeti terv készítése a nem változó felhasználású, beépíthetőségű területekre, ahol az illeszkedés 

szabályai szerint lehet továbbra is területet felhasználni, telket alakítani, építményt építeni. Szabályozási 

terv készítése a megváltozó területfelhasználású, vagy megváltoztatandó beépíthetőségű területekre – 

külterületi lakott helyek, volt majorsági területek –. A két terv egy tervlapon kerül feldolgozásra. 

 

1.2. TERVI ELŐZMÉNYEK 

A hatályos szabályozási tervekkel lefedett területeken kívüli területeket az Urbanitás Kft. által 1994-ben 

készített – többször módosított – Sopron Általános Rendezési Terve szabályozta. A tervet a bekövetkezett 

jogszabályi változások miatt a város 2004. 01. 05-én hatályon kívül helyezte. 

A szabályozási terv alapját a tervezéssel párhuzamosan futó településszerkezeti terv felülvizsgálata adja. 

 

2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 

2.1. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ELJÁRÁS 

A tervkészítés megindításáról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett 

szervezetek tájékoztatása is. 

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik az előzetes tájékoztató eljárás során nyilatkoztak, valamint 

azt, hogy a további eljárásban részt kívánnak-e venni, vagy sem, valamint a véleményük lényegesebb, 

jogszabályokon kívüli – a településrendezés keretén belül értelmezhető – megállapításait. 

 

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 

TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu 
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További eljárásban 
Véleményt adó szervezet neve 

ügyiratszámmal részt kíván 
venni 

nem kíván 
részt 
venni 

A vélemény lényegesebb (hatályos 
jogszabályokon kívüli) 

megállapításai 
Tervezői állásfoglalás 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közigazgatási Hivatal Nyugat-
dunántúli Állami Főépítész 
GYA/349-2/2010 

X  

 Javasolják a külterületre irányuló lakó- és üdülési igények körültekintő mérlegelését és a 
szigorú szabályozását, a beépítésre szánt területek növekedésének erőteljes korlátozása 
mellett. 

 A tervnek tartalmaznia kell a megyei tervben meghatározott térségi szintű szerkezeti 
elemeket is. 

 Miután a tárgybani szabályozási terv alapját képező településszerkezeti terv elfogadás óta 
az OTrT módosításra került, meg kell vizsgálni, hogy a megfelelés továbbra is fönnáll-e. 
Eltérés esetén a szabályozási terv, illetve a HÉSZ jóváhagyás előtt el kell készíteni, és el 
kell fogadni az OTrT-vel kompatibilis szerkezeti tervet. 

 A javaslatot figyelembe vettük. 
 
 
 A terv tartalmazza a tervezési területet érintő megyei szerkezeti elemeket. 

 
 A készülő szabályozási terv alapját a jelenleg készülő településszerkezeti terv 

felülvizsgálata adja. A felülvizsgálat során figyelembe vették a tervezők az OTrT 
változásait. 

 
Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
12929-2/2010 

X  

 Kérik a környezeti vizsgálat lefolytatását.  A jelen tervvel párhuzamosan készülő településszerkezeti terv felülvizsgálatához készült 
környezeti vizsgálat. 

ÁNTSZ Sopron-Fertődi 
Kistérségi Intézete 
4017-2/2010. 

ezügyben nem nyilatkozott 

 Fontolóra kell venni a népszerű és látogatott források és a forrásvíz minőségének 
feltérképezését és jelölését, valamint az erdei pihenőhelyeken a közműpótló infrastruktúrák 
megteremtését. (hulladékgyűjtők, környezetbe illő illemhely stb.) 

 A külterületen elhelyezett létesítmények (hulladékkezelő telep, szennyvíztisztító telep, 
üzemi létesítmények, vízgazdálkodási területek stb.) védőterületeinek biztosítása és 
jelölése. 

 Az állattartás feltételeinek szabályozása. 

 A nyilvántartott források feltüntetésre kerültek, az erdei pihenőhelyeken elhelyezhető 
építmények szabályozását tartalmazza a terv. 

 
 Amennyiben jogszabály ezeket kijelöli, abban az esetben ezeket feltüntetjük. 

 
 
 Abban az övezetben, ahol megengedett az állattartás, ott a feltételek szabályozásra kerültek. 

Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal 
410/5783/01/2010. X  

 Szabályozási tervhez örökségvédelmi hatástanulmány készítése kötelező. 
 
 Fontos az ismert és várható („régészeti értékű terület”) régészeti lelőhelyek pontos 

körülhatárolása a rendezési tervben. 
 Sopron külterületén műemlékek, védési eljárás alatt lévő épületek, valamint egyedileg 

védett régészeti lelőhelyek találhatók. 

 A jelen tervvel párhuzamosan készülő településszerkezeti terv felülvizsgálatához készült 
örökségvédelmi hatástanulmány. 

 A Hivatal adatszolgáltatása alapján ez feltüntetésre került. 
 
 A terv készítése során ezeket figyelembe vettük. 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
M/588/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

 A tervezési területen a csapadékvíz kezelését biztosítani kell. 
 A tervezési területre vonatkozó szabályozási előírások meghatározásakor a belvízi 

veszélyeztetettséget javasolják figyelembe venni. Belvízveszélyes területet lakóterületként 
ne jelöljenek ki. A veszélyeztetett területre vonatkozóan rendeljenek el építési tilalmat vagy 
korlátozásokat. 

 A terv gondoskodik a csapadékvíz kezeléséről. 
 A belvízi veszélyeztetettség Sopronra nem jellemző (esetleg rétegvíz), és a külterületre 

sem, ezek inkább a sík, vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területeken a jellemzőek, 
ahol a természetes helyi csapadék egy részét a talaj nem tudja befogadni, ezért annak 
mélyebb, lefolyástalan részein az átmeneti vízfelesleg összegyűlik. Belvízveszélyes 
területet sem jogszabály, sem a területrendezési tervek nem jelölnek Sopron közigazgatási 
területére. 

Sopron Megyei Jogú Város 
Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltósága 
B-818/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

  

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Igazgatósága 
KA/4265-1/2010 

X  

 A közúti, vasúti fejlesztések, valamint a meglévő hálózatok érintettsége esetén a kezelő 
szervekkel egyeztetés szükséges. 

 A külterületen vezetett közlekedési vonalak mentén a légszennyezettségi határértékeknek a 
„védelmi övezet” határán kell teljesülniük. A szükséges intézkedéseket a terven 
szerepeltetni kell. 

 Az egyeztetéseket megtettük. 
 
 Amennyiben ez szükséges, akkor abban az esetben az intézkedéseket a terven 

szerepeltetjük. 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság 
25-84-2/2010 

X  

 A tervhez kérik elkészíteni a környezeti vizsgálatot. A környezeti vizsgálat tematikájának 
részletes egyeztetése szükséges. 

 Kérik, hogy a tervezés során a korábbi tervekben szereplő, de meg nem valósult tervek 
kerüljenek áttekintésre és vizsgálatra, ha az időközben hatályba lépett új jogszabályokkal 
ellentétes célokat tartalmaznak. 

 A tervezés során részletes egyeztetéseket tartanak szükségesnek, különösen a vonalas 
létesítmények és a beépítéssel, illetve a területhasználat változásával járó fejlesztések 
esetében. 

 A jelen tervvel párhuzamosan készülő településszerkezeti terv felülvizsgálatához készült 
környezeti vizsgálat. 

 A tervezési feladat a készülő településszerkezeti terv alapján a még szabályozási tervvel 
nem rendelkező területek szabályozása. A tervek áttekintése és vizsgálata a 
településszerkezeti terv teljes felülvizsgálata során végezhető el, ami jelenleg is folyik. 

 A településszerkezeti tervben nem szereplő újabb vonalas létesítményt, valamint 
területhasználat változásával járó fejlesztést nem tartalmaz a terv, mivel csak szabályozási 
terv készül. 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Földhivatal 
10.451/2010 

X  
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Körzeti Földhivatal Sopron 
10.640/2010  X   

Vas Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság 
27.3/12229-2/2010 

X  

 Lehetőség van az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására.  

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság 
17.2/11559-2/2010 

X  

  

Honvédelmi Minisztérium 
Hadműveleti és Kiképzési 
Főosztály 
HKF/3645-1/2010 

 X 

  

Országos Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Főigazgatóság 
12288-4/2010/Ált. 

ezügyben nem nyilatkozott 
  

Soproni Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendezési Osztály 
08050-7239/2010.ált 

ezügyben nem nyilatkozott 
  

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
HS/22312-2/2010 

X  
  

Országos Atomenergia Hivatal 
Nukleáris Biztonsági 
Igazgatóság 
OAH-01308-0002/2010 

 X 

  

Fertőrákos Községi 
Önkormányzat Polgármestere 
1093/2/2010 X  

 A Fertő-tó és a település közötti terület szabályozásának eredményeként várható esetleges 
igénybevétel növekedés káros hatást gyakorol Fertőrákos közlekedési viszonyaira. 

 Javasolják, hogy a Fertő tavi vitorlás-kikötő és strandterület megközelítésére tervezzenek 
alternatív útvonalat, mely Sopron-Balf irányából közelíthetné meg a területet, 
nyomatékosítva a Sopron-Balf – Fertőrákos közötti út átépítésének, szélesítésének igényét. 

 Az említett terület már rendelkezik hatályos szabályozási tervvel, ezen a jelen terv nem 
változtat. 

 Sopron-Balf - Fertőrákos közötti 8526 j. országos mellékút szabályozási paramétereinek 
felülvizsgálatával a terv foglalkozott. 

 
Sopron és Környéke Víz- és 
Csatornamű Zrt. 
10987-2/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

 A tervkészítés során kérik figyelembe venni az Aquaplus Kft. - Hydrosys Kft. által 2001-
ben, a „Sopronkőhidai vízmű biztonságba helyezési terve” címen elkészített 
tervdokumentációban foglaltakat. 

 A beépítésre szánt területeket illetően tájékoztatnak, hogy a víztermelő kapacitások csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre az e célú vízigények kielégítésére. Ajánlják a tervező 
figyelmébe a Koch Mérnöki Iroda Kft. által 2008-ban, a „Sopron belterületi és külterület 
vízigények és vízmérleg vizsgálata” címen elkészített dokumentációban foglaltakat. 

 Az említett két tervdokumentációban foglaltak figyelembe vettük a terv készítése során. 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó 
F7129-5190-2/2010 ezügyben nem nyilatkozott 

 A földgázellátás Görbehalom, Brennbergbánya és Hermes területén nem megoldott. A 
szabályozási terv készítésekor ezen területek ellátására szolgáló gázvezeték 
helyszükségletét és védőövezete fenntarthatóságát kérik betervezni. 

 Az érintett utak szabályozási szélessége elegendő a tervezett gázvezeték elhelyezéséhez a 
védőövezet fenntartásával együtt. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt 
Nyugat-dunántúli Területi 
Főmérnökség Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatósága 
GYMS-910/1/2010 

X  

 Kérik, hogy a véleményükben felsorolt fejlesztési nyomvonalakat a szabályozási terv 
készítése során vegyék figyelembe. Egyúttal javasolják a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. bevonását a tervezésbe. 

 A településszerkezeti tervben lévő és még nem szabályozott vonalakat a terv tartalmazni 
fogja. A NIF Zrt-vel felvettük a kapcsolatot. 

Sopron Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
Városfejlesztési Osztály 
58719-8/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

 Sopron külterület szabályozási terve és helyi építési szabályzata munkarészeinek 
készítésénél szükségesnek tartják a külterület belterületbe vonásához közmű ellátási 
tanulmány terv készítését. 

 Új, belterületbe vonandó területeket nem tartalmaz a terv. 

Soproni Borvidék Hegyközségi 
Tanács 
30/2010 

X  
 Kérik, hogy a közeljövőben sorra kerülő egyeztető tárgyalásra a két érintett hegyközség 

(Sopron Városkörnyéki HK, Fertőmenti HK) is kerüljön bevonásra. 
 Az érintett hegyközségek képviselő bevonásra kerülnek a tervkészítés során. 
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Soproni Városszépítő Egyesület 
30/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

 Meglátásuk szerint örökségvédelmi hatástanulmány készítése elkerülhetetlen a 
külterületekkel kapcsolatban. 

 A fontos feladat a balfi pihenőkereszt közvetlen környezetének rendezése. 
 A brennbergi külterületen található a Roth Gyula erdészház, ennek védettsége, ill. az ebből 

származó hatása környezetére nézve rendezésre vár. 
 Ugyanez mondható el, ill. javasolható a Balf és Fertőrákos közötti út mellett található volt 

„Halászcsárda” és környéke esetében. 
 Szorgalmazzák a kerékpárút hálózat fejlesztését, s leginkább Balf és Nagycenk felé látják 

ennek szükségét. 

 A jelen tervvel párhuzamosan készülő településszerkezeti terv felülvizsgálatához készült 
örökségvédelmi hatástanulmány. 

 Ez nem a rendezési terv feladata. 
 A környezet rendezése nem a rendezési terv feladata. A város épített értékeinek a feltárása 

védetté nyilvánítása jelenleg is folyik. 
 Ez nem a rendezési terv feladata. (A Halászcsárda védetté nyilvánítása folyamatban van.) 

 
 A közelmúltban elkészült megyei területrendezési terv tartalmazza a felsorolt kerékpárút 

fejlesztést, melyeket át kell ültetni a rendezési tervekbe. 
CASTANEA Környezetvédelmi 
Egyesület 
C101021/1 

X  

 Szigorúan korlátozzák a külterületi beépítéseket, burkolásokat, és más, területvesztést 
okozó beavatkozásokat. 

 Írják elő a mezsgyék, védősávok, fasorok, élősövények és véderdők telepítését, őshonos 
növényekből. Ez a belterület szélein is indokolt szélvédő erdősáv formájában, pl. a Jereván 
körül. 

 Szabályozni szükséges a nagyállat-tartást, hogy ne okozzon károkat a természetes 
környezetben. (Pl. Harkai-plató.) 

 A szelíd közlekedés és turizmus érdekében „zöldutakat” szükséges kialakítani. 
 Az egész külterületről értékleltárra lenne szükség, és ez alapján védeni kellene a táji, 

természeti értékeket, kilátópontokat. 
 A családi, önellátó birtokok kialakítását, támogatását ajánlják. 

 Új, beépítésre szánt területet nem tartalmaz a terv. 
 
 A véderdők kijelölést csak a településszerkezeti terv teheti meg, ahol ezek kijelölésre 

kerültek ott a szabályozási terv tartalmazni fogja. A mezőgazdasági utak esetén tettük 
javaslatot a legalább egy oldali fasor telepítésére. 

 A tervezési területen új nagyállattartó üzem nem került szabályozásra. 
 
 Ez nem a rendezési terv feladata. 
 Az egyedi tájértékek felmérése, valamint a védett, védelemre tervezett természeti, művi 

értékek beépítésre kerültek a tervbe. 
 Szabályozási terv lehetőséget ad családi, önellátó birtokok kialakítására. 

Sopron MJV Polgármesteri 
Hivatal Építéshatósági Osztály 
17938/2010 

X  
  

Sopron MJV Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási 
Osztály 
VI/63604/2010 

ezügyben nem nyilatkozott 

 Javasolják a külterületen meglévő utak jelenlegi paramétereinek megtartását. 
 
 Kérik, hogy a terv tegye lehetővé a közcélra megnyitott magánutak kialakítását. 
 Szükségesnek tartják a kialakult árkok figyelembe vételét, megtartását a magánterületeken 

is. 

 Amennyiben szakmailag ez alátámasztható, abban az esetben nem változtatunk az utak 
paraméterein, viszont ott ahol szükséges és indokolt ezt megtesszük. 

 Ahol ez szükséges, ott szabályzásra került, pl.: mg-i területek esetében. 
 A terv készítése során figyelembe vettük ezt a felvetést. 

 
Fertő-táj Világörökség 
Településeinek Főépítészi és 
Tervtanácsi Társulásának 
Tervtanácsa 

ezügyben nem nyilatkozott 

 Ezúton kérem fel Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy hozza meg a 
világörökségi területen lévő külterületeire azt a világos, a táj, a hagyományos szőlő- és 
borkultúra és település érdekeit harmóniában tartó szabályozást, mely figyelembe veszi a 
világörökség kezelési tervét. 

 Konzultációs igény esetén természetesen örömmel állok rendelkezésre. 

 
 
 
 
 Konzultáció megtörtént, a megbeszélésen elhangozottakat figyelembe vettük. 
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2.2. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

A véleményezési dokumentáció alapján lezajlott a véleményezési folyamat. A véleményezésbe bevont 

államigazgatási és egyéb szervezetek közül több szerv tett tervezői választ, illetve módosítást igénylő 

észrevételt. 

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat, akik a véleményezési dokumentációt véleménykérés céljából 

megkapták, valamint, hogy a megküldött véleményezési dokumentációra adtak-e véleményt. 

 

 Államigazgatási szervek küldött 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze X 
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  X 
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve X 
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság X 
5 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala X 
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség X 
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság  
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája  
9. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X 
10. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala X 
11. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága X 
12. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága X 
13. Országos Rendőr-főkapitányság X 
14. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság X 
15. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X 
 Egyéb szervek 
16. Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága X 
17. Soproni Rendőrkapitányság X 
18. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ X 
19. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. X 
20. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság X 
21. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. X 
22. Kisalföld VOLÁN Zrt. X 
23. Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. X 
24. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. X 
25. Magyar Telekom Nyrt.  
26. Telenor Magyarország Zrt.  
27. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. X 
28. Fertő-táj Világörökség Településeinek Főépítészi és Tervtanácsi Társulásának Tervtanácsa  
29. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal X 
30. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság X 
31. Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.  
32. Városszépítő Egyesület X 
33. Castanea Környezetvédelmi Egyesület X 
34. Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács X 
35. Sopron Városkörnyéki Hegyközségi Tanács  
36. Fertőmenti Hegyközségi Tanács  
37. Városgazdálkodási Osztály  
38. Építéshatósági Osztály X 
39. Városfejlesztési Osztály – Beruházási Csoport  

 

 

 

 

 
 Önkormányzatok 
40. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész  
41. Fertőboz Község Önkormányzata  
42. Harka Község Önkormányzata  
43. Fertőrákos Község Önkormányzata X 
44. Ágfalva Község Önkormányzata  
45. Kópháza Község Önkormányzata  
46. Fertőhomok Község Önkormányzata  
47. Hidegség Község Önkormányzata  
48. Nagycenk Község Önkormányzata X 
 Egyéb  
49. Lakosság  
50. Lővér Pince X 
51. Tötl-Vin Kft. X 

 

A beérkezett vélemények áttanulmányozása után szükségessé vált az egyezető tárgyalás megtartása. 

A véleményezési eljárás során érkezett észrevételeket és az azokra adott tervezői/önkormányzati 

válaszok a következő oldalakon táblázatos formában láthatók. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv 

készült (l. Terviratok/Mellékletek), melyben – a résztvevők hozzászólásaival együtt – rögzítésre került a 

megegyezéssel elfogadott, illetve az el nem fogadott vélemények. 

 

Változások a véleményezési dokumentációhoz képest: 

 Településszerkezeti terv változtatásából adódó változások (l. „Sopron MJV 

Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata – VÁTI Kft., Változások az Egyeztetési anyag 

és a Jóváhagyási dokumentáció között” c. tervlapot) 

 A Szabályozási Terv véleményezési eljárása során, illetve az egyezető tárgyalás során 

elfogadott vélemények beépítésre kerültek a jóváhagyásra előkészített dokumentációba (l. a 

következő oldalon a táblázatot) 

 Időközben több védett természeti terület területe módosult, bővült. ezeket a változásokat a 

jelen terv követi. 

 Megbízói kérésre a Harkai úti hulladéklerakó telep területén szabályozásra került a megújuló 

energiaforrások műtárgyai elhelyezésének lehetősége és követelményei. 
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Eltérő véleményt adó államigazgatási 
szervezet neve ügyiratszámmal Eltérő vélemények összegzése Vélemény 

elfogadása 
Vélemény el nem 

fogadása 
Önkormányzati/Tervezői válasz a vélemény elfogadásának módjáról, 

illetve vélemény el nem fogadásának indoklásáról 
Az alátámasztó munkarészben be kell mutatni a tervi javaslatokat és értékelni kell azok hatását az adott 
szakterületen. X  1. Észrevételnek megfelelően kiegészítjük a tervet. 

A közlekedési munkarészből hiányzik a mezőgazdasági és erdészeti utak rendszerének bemutatása és az 
erre vonatkozó követelmények rögzítése.  X  

2. A településszerkezeti terv közlekedési alátámasztó munkarészein túl jelen 
terv vizsgálta a külterületi mg-i, erdészeti utak rendszerét. A mg-i utak 
esetében meghatározásra és jelölésre kerületek a térszerkezeti jelentőségű utak. 

A külterületi utak hálózata és kialakítása a csapadékvíz elvezetési rendszer szempontjából sem mellékes. 
Kiegészítésre szorul.  X  3. Szükséges és lehetséges mértékig kiegészítjük ezzel a tervet. 

Szükség lenne arra, hogy az alátámasztó munkarész tartalmazzon átfogó tájszerkezeti, tájhasználati 
elemzést, vagy foglalja össze a szerkezeti tervhez azonos tartalmú megállapításokat, javaslatokat.  X  4. Ezzel kiegészül a terv. 

Szélkerekek létesítése nem kívánatos Sopron város területén. 
 X 

5. A településszerkezeti terv egyeztetése folyamán a tájképvédelmi területek 
kibővítésre kerültek, a területbe már csak a hulladéklerakó területe nem 
tartozik. 

A terv problémás eleme a Brand-major fejlesztése, mely markáns településfejlesztési kockázatokat rejt. 
Gondot jelenthet a parkoló igények kielégítése is.  

 X 

6. Jelen rendelet tervezet a Brand-majori fejlesztési terület esetében lehetőséget 
ad intézményi, kereskedelmi-szolgáltató funkciók elhelyezésére. A meglévő 
lakóterület parkoló ellátása megoldott (mélygarázs stb.), a fejlesztési részen, a 
családiházas övezetben pedig telken belül kell ezt megoldani, a közterület 
bővítése ilyen célból ezen a részen nem indokolt, nem szükségszerű. A Brand-
major területe külterületi lakott helyként szerepel, a szőlőkataszterből 
kivonásra került. A 0499/20-21 hrsz-ú, beépítésre kijelölt terület 
telekalakításához az első fokú kv-i, tv-i és vízügyi hatóság hozzájárult. A 
fejlesztés nem befektetői, hanem a lakóközösség igénye. Cél a környékhez 
ragaszkodva lakásból családi házba költözés, a területen lehetőséget biztosítva 
iskola és egy Waldorf óvoda létesítésére. 

A terv körültekintően foglalkozik a kerékpárút hálózattal. A javasolt keresztszelvények megfelelőek. A 
szabályozás szöveges részében módot kellene adni arra, hogy megfelelő terepviszonyok esetén a 
kerékpárutak egyes szakaszai önálló nyomvonalon, a közút területén kívül is megvalósulhassanak.  X 

7. A rendelet tervezet előírja, hogy a közlekedési területen a 
mintakeresztszelvényen ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább 
egyenértékűnek tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani A szöveges rész 
javasolt kiegészítése jogbizonytalansághoz is vezethet. 

Az államhatár nem az önkormányzat által megállapítandó szabályozási elem. X  3. § (1) bekezdéséből ez törlésre kerül 
A kialakult állapot értelmezése hiányzik arra az esetre, ha a tömbön belül eltérő méretű telkek vannak. X  4. § (3), ez az előírás törlésre kerül (építési hatóság is kifogásolta) 
Az intézmény kifejezést definiálni kellene. X  9. § (2), az intézmények meghatározásra kerülnek 
Kire vonatkozik a faültetési kötelezettség?  X 9. § (4), megállapodás hiányában a mindenkori tulajdonosnak vagy a 

fenntartónak a kötelezettsége 
Nagyobb méretű előkert kialakítására lehetőséget kellene adni a lakástól eltérő funkciókat tartalmazó 
épületek esetében.  X  15. § (6), észrevételnek megfelelően kiegészítésre kerül 

Brand-major területén szükséges lenne irányadó telekhatár jelölése.  X 15. § (7), a Brand-majori fejlesztési területen a terv tartalmaz irányadó 
telekhatár vonalat 

A fásítást indokolt lenne határidőhöz, vagy más feltételhez kötni.  X 15. § (11), az önk. és a beruházó közötti településrendezési szerződésben kell 
ezt rögzíteni, itt meghatározható a határidő és feltétel 

A Fényes – pince terület esetében olyan minimális telekméret kialakítását javasolom, amely további 
megosztást nem tesz lehetővé.   X  20. § (2) Fényes pincészet esetében az előírt minimális telekméretet 1500 m2 

helyett 10000 m2-re változtattuk. 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami 
Főépítész 
VIII-D-001/77-3/2012. 

A borvidéki területeken létesítendő épületek esetében tervtanácsi kötelezettség előírása célszerű lenne.  
 X 

Ezt a felvetést az önkormányzat megfontolja, amennyiben a helyi 
önkormányzati tervtanácsra vonatkozó önkormányzati rendelet módosításra 
kerül, a javaslatot figyelembe veszi. 

A harkai csúcsot északról megkerülő út Natura 2000 és védett területen halad keresztül. Az útnak nagy 
valószínűség szerint nincs közérdekű indokoltsága ill. amennyiben van, azt Natura 2000 hatásbecsléssel 
lehet és kell alátámasztani. Az útnak alternatív nyomvonalat kell keresni, egyrészt a védett terület miatt, 
másrészt a Natura 2000 miatt. 

X  

A 12,0 m-es szabályozási szélességű út nyomvonala a meglévő földúthoz 
illesztve került szabályozásra, ahogy ezt a felülvizsgálat alatt lévő szerkezeti 
terv egyezető tárgyalásán a NP képviselői kérték. 

Több beruházás esetében hiányolja a hatásbecslést (vasúti átkötés, ÉNy-i tehermentesítő) 

 X 

Jelen szabályozási terv az ÉNy-i tehermentesítő területét nem érinti, a tervezett 
vasúti átkötést nem jelöli, mivel a GySEV tájékoztatása alapján végleges 
nyomvonal, műszaki paraméter csak ez év szeptemberére a jelen terv 
jóváhagyása utánra várható. 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
2472-2/2012. 
 

Belterületbe vonhatóság Natura 2000 területeken – kezdeményezhető a rendszerből történő kikerülés, 
amennyiben az reális –  X Jelen szabályozási terv belterületbe vonást nem jelöl. 
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A Récény ill. Harka felé vezető kerékpárutak védett és Natura 2000 területen haladnak át, a nyomvonal 
elfogadásához ill. alternatíva kereséséhez Natura 2000 hatásbecslés szükséges. 

X  

Az említett, Natura 2000 területeket érintő kerékpárutak a felülvizsgálat alatt 
lévő településszerkezeti terv szerint az engedélyezési eljárás során a 
hatásbecslés függvényében módosulhatnak, ez a jelen szabályozási tervre is 
vonatkozik, ezért a kerékpárutaknak csak a nyomvonala kerül feltüntetésre, 
helyük nem lesz kiszabályozva. 

Sopron – Brennbergbánya – Récény út kiépítését nem javasoljuk, védett és N2000 területet érint végig 
magyar oldalon, és ide nem kívánunk forgalmat terelni, ugyanígy nem értünk egyet a mucki kilátó területeit 
is komolyabb minőségű úton történő megközelítéssel. A Várhely fölött semmilyen gépjárműforgalom 
generáló fejlesztést nem támogatunk. 

X  

Sopron - Brennbergbánya - Récény közötti út, valamint a mucki kilátó felé 
vezető út bővítését, fejlesztését, átépítését nem tartalmazza, nem fogja 
tartalmazni a terv. 

A brennbergi ifjúsági táborral szemben található sípálya beépítésre szánt különleges terület, de az ökológiai 
hálózat magterületén fekszik és mint ilyen, a 2003. évi XXVI tv. (továbbiakban: OTrT) 17.§ (1) bekezdése 
alapján beépítésre szánt területté nem jelölhető ki. 

X  
A felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv az egyeztetéseket követően a 
területet átsorolta részben általános mg-i területté, részben véderdővé. A 
szabályozási terv is ekként fogja tartalmazni. 

Sopron különösen értékes látványelemekkel bír, ezért nem javasoljuk bármilyen területrész, akár ipari 
övezet kivonását a tájképvédelmi övezet alól. 

X  

Az egyeztetések következtében módosult településszerkezeti terv kiterjeszti a 
tájképvédelmi területet az OTrT felhatalmazása alapján a Liget-patak menti TT 
és Ikva-patak menti TT országos védettségű területekre és azok környezetére 
(település teljes Ny-i kapujára). A Harkai úti hulladéklerakó területét a javasolt 
tájképvédelmi övezetből a terv kizárja. A szabályozási terv is ekként fogja 
tartalmazni. Ezt a megoldást a Felügyelőség korábban elfogadta. 

A gazdasági célú erdőkről: A Szárhalom védett, Natura 2000, a Dudlesz és a balfi erdő N2000 hálózathoz 
tartozik. Elsődleges rendeltetésük védelmi. A Dudlesz feltárása nem feltétlenül lenne kívánatos a 
kirándulóknak, pontosan azért, mert a Szárhalom és a hegyvidék már eléggé feltárt. X  

Az egyeztetések következtében módosult településszerkezeti terv – az ÉDU-
KTVF és az FHNPI észrevétele alapján – az Erdészeti Igazgatósággal történt 
egyeztetésnek megfelelően, az említett elsődleges gazdasági rendeltetésű 
erdőterületek védelmi rendeltetésű erdőterület besorolásba kerülnek. A 
szabályozási terv is ekként fogja tartalmazni. 

A Fertő-tó vízitelep ill. lagúnás üdülőterület kialakítása Natura 2000 szempontból felülvizsgálandó.  X 
A Felügyelőségen évek óta zajlik, a Bécsi domb Natura 2000 területeire építendő rehabilitációs központ 
ügye, főként a Natura 2000 terület beépíthetőségével kapcsolatban (Sopron 0902/100-109, 111, 112). Nem 
ismerjük a településrendezési szándékot a területre nézve.  

 X 

Sopron 9920 hrsz-ú erdő területét meg kell tartani erdő művelési ágban, ez adja Sopron egyik 
legnépszerűbb kirándulóhelyének, a Fehér Dániel forrásnak a díszletét, hátterét, megőrzendő ebben az 
állapotban. 

 X 

Nem javasoljuk a bánfalvi kolostor feletti plató különleges, beépítést lehetővé tevő besorolását.  X 
Nem értünk egyet a Harkai gyep északnyugati részén a 10%-os beépíthetőségű különleges terület 
besorolással (5,8 ha, szép fekvés, várostesttől elszakadó, jó megközelíthetőség, átlagosnál jobb minőségű 
termőföld, országos jelentőségű védelemre tervezett természeti terület, magterület). 

 X 

A készülő Külterületi Szabályozási Terv a szabályozással eddig még nem 
lefedett területeket érinti, a felsorolt területek mindegyike rendelkezik hatályos 
szabályozási tervvel, ezért ezen területek nem tartoznak a tervezési területbe. 

A honvédelmi terület, határátkelő területének GKSZ besorolása előtt meg kell vizsgálni, hogy az átsorolás 
lehet-e valamilyen káros hatással a Natura 2000 területre (Dudlesz), különös tekintettel a kamionos 
terminál ill. a kamionos pihenő megvalósíthatóságára. 

 X 

A hatályos településszerkezeti terv a területet honvédelmet szolgáló területként 
határolta le. Az egyeztetetett településszerkezeti terv szerint a javasolt átsorolás 
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe) nem jelent olyan mértékű 
funkció váltást, ami a meglévő káros hatásokat erősítené, ezt a választ a 
Felügyelőség is elfogadta. Amennyiben konkrét befektető jelentkezik a 
területre és kamionos terminált, ill. a kamionos pihenőt kívánna kialakítani, 
akkor ebben az esetben szükséges a Natura 2000 hatásbecslés elkészítése. 

A mucki volt határőr őrs beépítési lehetőségét felül kell vizsgálni (védett, Natura 2000-en megközelítés). 
Javasoljuk közjóléti funkcióval ellátni, a beépítéshez szükséges járulékos közművek, stb. is probléma. 
Rendezni szükséges a volt mucki határőr üdülő, ma étterem sorsát is: korábban a volt műszaki zártól nem 
lehetett autóval behajtani, de az erre vonatkozó, zavaró behajtani tilos táblát először leragasztották, aztán 
eltüntették. 

X  

A felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv a területeket védelmi 
rendeltetésű erdőterületként határolja le ezt a választ a Felügyelőség is 
elfogadta. A terület ekként került szabályozásra. 

A Sopron II.- gneisz bánya területe (0324, 0323 hrsz.) Natura 2000 terület, a 10 %-os beépíthetőség itt is 
megkérdőjelezhető természetvédelmi szempontokból. X  

Az egyeztetések következtében módosult településszerkezeti terv szerint a 
terület különleges beépítésre szánt helyett különleges beépítésre nem szánt 
területfelhasználású lett, így a szabályozási terven ez a terület 10%-os 
beépíthetőségű helyett 2%-os lesz. 

 

A csapadékvíz-elvezetés leírásra, a tájképvédelmi térképre, valamint a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatosan tett észrevételt. X  Az észrevételek beépítésre kerülnek a tervbe. 
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Nem támogatja a Brand-major mellett tervezett lakóterület bővítést. Az érintett területek Natura 2000-es 
területek. 

 X 

A Natura 2000 érintettség kapcsán az érintett területekre elkészült a Natura 
2000 hatásbecslés, mely az Igazgatóság állásfoglalása szerint nem teljesíti a 
jogszabályi előírásokat. Az Igazgatóság illetékes munkatárásával történt 
egyezetést követően a hatásbecslés kiegészítésre került, melyet az Igazgatóság 
megkapott. A terület a felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv szerint 
továbbra is lakóterület, ezért a szabályozási terv is ekként szabályozza. 

A kópházi határ melletti bányaterület (0323, 0324 hrsz) Natura 2000 terület, valamint országos ökológiai 
hálózat magterület is egyben. Fentiek miatt a területet nem beépítésre szánt területként szükséges 
szabályozni. 

X  
Az egyeztetések következtében módosult településszerkezeti terv a területet 
már beépítésre nem szánt különleges területként kezeli, így a szabályozási terv 
is ekként fogja tartalmazni. 

Brennbergi út melletti volt sípálya területe országos jelentőségű védett területen, Natura 2000 területen, 
valamint az országos ökológiai hálózat magterületén található, így beépítésre szánt területként történő 
szabályozása nem támogatható. 

X  
A felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv az egyeztetéseket követően a 
területet átsorolta részben általános mg-i területté, részben véderdővé. A 
szabályozási terv is ekként fogja tartalmazni. 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
162-2/2012 

Volt harkai lőtér Natura 2000 hálózathoz tartozó, különleges sport és szabadidő terület, beépítésre szánt, 
ehelyett mezőgazdasági területi besorolású legyen, 3 %-os beépíthetőséggel. X  

A felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv az egyeztetéseket követően a 
területet átsorolta általános mg-i területté. A szabályozási terv is ekként fogja 
tartalmazni. 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
3667/2012 

A GySEV Győr-Sopron vasútvonal kétvágányúsítását tervezi. Kérik a szabályozási terv jóváhagyásának 
2012. 09. 01-ig történő halasztását, addig, amíg a preferált nyomvonal kiválasztásra kerül és a végleges 
műszaki tartalom elkészül. 

 X 
A város vezetése úgy döntött, hogy a szabályozási terv készítését nem 
függeszti fel a terv előrehaladott állapota miatt, a GySEV fejlesztését egy új 
rendezési tervi módosítás során kell kezelni. 

A vezetékek biztonsági övezeteit kérik feltüntetni a szabályozási tervlapon. 
  X 

A szabályozási terv kis léptéke, ezáltal a vonalak „összemosódása” miatt nem 
kerültek ezek ábrázolásra, a rendelettervezetben a különböző vezetékekhez a 
védőtávolság méretei felsorolásra kerültek. 

Sopronpuszta, Nyugati-major, Ágfalva-Brennberg-Muck közötti tervezett vezeték, valamint a tervezett 
M85 gyorsforgalmi út kapcsán és a transzformátorok elhelyezésére tett észrevételt. X  Az észrevételek – az E.ON szakembereivel egyeztetve – beépülnek a tervbe. 

Új kialakítású telkek esetén szabályozási határvonallal közterületnek javasolt elkülöníteni a 
transzformátorok szükséges területét – kb. 10 m2 X  Brand-major fejlesztése kapcsán a meglévő transzformátor közterületi 

kapcsolatot kapott, figyelembe véve az előírásokat. 
Az M85 főút miatti hálózatkiváltásokat érdemes lenne feltüntetni, legalább elképzelés szintjén.  X Erre vonatkozó tervek nem állnak rendelkezésre, a vezetékek kiváltásnak 

megtervezése után lehetne jelölni a rendezési tervekben. 
A faoszlopos 35 kV-os rendszert nem kívánják elbontani, az 20 KV-os vezetékként továbbra is üzemelni 
fog. Kérik aktív vezetékként ábrázolni. X  Kérésnek megfelelően lesz jelölve az említett vezeték. 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
251/461/2012. 

Legkisebb költség elve alapján föld feletti technológia alkalmazása. 

 X 

Közművek elhelyezését illetően a jelen szabályozási terv esetében figyelembe 
kell venni a SMJV Önkormányzat Közgyűlésének SMJV helyi építési 
szabályzatai közép- és kisfeszültségű villamos-hálózat, közvilágítási 
táphálózat, táv- és hírközlési hálózat vezetékeinek vezetésére vonatkozó 
előírásiról szóló 7/2011. (IV. 29.) rendeletét. 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
0271/2012 

A terveken nem szerepel a Balfi Gyógyfürdő és Balfi Ásványvíz palackozó üzem kijelölt hidrogeológiai 
védőidoma. X  Az Igazgatóság megküldte az említett területek hidrogeológiai védőidomait, 

ezek beépülnek a tervbe. 
Sopron Városszépítő Egyesület Felhívja a figyelmet a Balfi úti pihenőkereszt közvetlen környezete rendezésének fontosságára. 

 X 

Jelen szabályozási terv a szabályozással eddig még nem lefedett területeket 
érinti, az említett terület hatályos szabályozási tervvel („Sopron, Aranyhegyi 
Ipari Park és környezete”) rendelkezik, ezért ezen terület nem tartozik a 
tervezési területbe. 

A védett és védendő természeti értékek helyett a régészeti értékeknél szerepelnek a részben külterületen 
lévő, helyi védelem alatt álló, vagy arra javasolt értékek. Az említett 1999-es rendelet elavult, 2011-ben új 
készült.  X 

A régészeti értékeknél a nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek vannak 
felsorolva a nyilvántartási nevükkel. Mivel a 2011-ben készült helyi védett 
természeti értékekről szóló rendelet tervezetet a város még nem fogadta el, 
ezért az 1999-es rendelet a hatályos. 

Az értékeket ábrázoló tervlapon több érték rossz helyen szerepel és számos, további értéket megemlít. 

 X 

Az említett egyedi tájértékek nyilvántartásba vétele a nemzeti park-
igazgatóságok feladata. Így a tervezési területet érintő egyedi tájértékeket a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása, valamint a Tájérték Kataszter 
Program (TÉKA) keretén belül számba vett értékek alapján kerültek 
feltüntetésre, az adatszolgáltatásban szereplő EOV-koordináták, valamint hrsz-
ok szerint. Amennyiben nem megfelelő (pontatlan) az adatszolgáltatás, illetve 
az értékek bővítése szükséges abban az esetben ezt jelezni kell az illetékes 
nemzeti park-igazgatóságnak. 

Castanea Környezetvédelmi Egyesület 
C120220/1 

Kilátóhelyek kibővítését kéri. 

X  

A tervben szereplő kilátóhelyek a felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti 
terv alapján kerültek feltüntetésre / kerülnek kibővítésre. 
Többek között az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség javaslatára is kibővítésre fog kerülni. 
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Erdőterületen meglévő épületek bővíthetőségét mi indokolja? 
Megfogalmazás szerint Kalandpark sem lehetne az erdőben. 
Az erdőbe nem valók táblák, szemétgyűjtők, illemhelyek, 100000 m2 0,5%-a 500 m2! 

 X 

A településszerkezeti terv egyeztetése kapcsán kérték az erdészeti szakemberek 
a meglévő épületek bővíthetőségét, ez a településszerkezeti tervben rögzítésre 
került, melyet a szabályozási terv készítése során kell érvényesíteni. 
A megfogalmazott előírások csak az új építményekre vonatkoznak, így nem 
kell elbontani semmit. 
Az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete előzetes véleményében 
fogalmazta meg, hogy fontolóra kell venni az erdei pihenőhelyeken a 
közműpótló infrastruktúrák megteremtését (hulladékgyűjtők, környezetbe illő 
illemhely stb.). Ez tervezői, megbízói oldalról támogatásra került, kibővítve a 
turisztikai, információs táblák elhelyezhetőségével. 
Csak a gazdasági erdőterületen lehet a 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó 
területnagyságú telken és csak az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és 
vadásztatással kapcsolatos építményeket elhelyezni 0,5%-os beépítettséggel. 
Ez egyben országos előírás is, melynél szigorúbb előírás megfogalmazása nem 
szükséges. 

Felesleges a vízbázisok bővítése.  X Vízbázisok kijelölését a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, erre ráhatása a 
szabályozási tervnek nincs. 

Külterületi térkép lehatárolása önkényes. 
 X 

A lehatárolás nem önkényes, hanem a tervezési terület határvonalát a hatályos 
szabályozási tervvel lefedett és a nem lefedett területek szabták meg. Jelen terv 
a szabályozással nem lefedett területekre készül. 

Több, meglévő létesítményről nincs külön övezeti leírás.  X Ezekre a meglévő épületekre, létesítményekre nem kell külön övezetet 
kialakítani. 

A Harkai úti szemétlerakón elképzelt szélerőmű a legszebb tájkép közepére esik.  X A hulladéklerakó a tájképvédelmi terület övezetébe nem esik bele. 
Mezőgazdasági területek lehatárolásával, az övezeti előírásokkal kapcsolatban tett több észrevételt. 

 X 

A mezőgazdasági területek a felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv 
szerint kerültek lehatárolásra. A településszerkezeti terv készítői szabályozási 
elveket fogalmaztak meg, melyeket a szabályozási tervezés során figyelembe 
kell venni, részben ezek, részben a különböző egyeztetések alakították a 
szabályozási elírásokat, ezek finomításuk folyamatosan történik, de az 
alapelvek rögzítve vannak (l. a műszaki leírás mg-i területekre vonatkozó 
részeit). 

Erőltetetten kiterjesztett borvidék. Már nem szőlőként hasznosulnak. 
 X 

Soproni Borvidék területébe (művelési ágtól függetlenül) az I. és a II. osztályú 
szőlőkataszteri területek tartoznak, ezek a területek kerültek lehatárolásra a 
borvidéki terület övezetbe. 

Külterületi építményekre tájba illő mintákat kellene adni.  X A tájbaillesztésre vonatkozó kiegészített előírásokkal a rendelet megfelelő 
garanciát ad. 

A korlátozott használatú mezőgazdasági területeken előírt legkisebb 5 ha nagyságú telek 3%-a óriási 
épületet jelent. Indokolatlan a meglévő épületek bővíthetősége. A borvidéken is túlzás a 300 m2.  X A korlátozott használatú mezőgazdasági területek előírási megfelelőek, a 

borvidéken előírt 300 m2 a hegyközségek kérése volt, mely támogatható. 
A Fertő-táj hagyományos tetőfedő anyaga a nád, támogatni kellene. A tetők hajlásszöge meredekebb 45 
foknál. A tetőtér célszerűen felhasználható. Árnyékszék létesítése természetes egy mezőgazdasági területen, 
kárt nem okoz. 

X (részben) X 
Az alkalmazható tetőfedő anyagok kiegészítésre kerültek, a tetőtérre és az 
árnyékszékre vonatkozó előírások megfelelőek. 

A Brand-major esetében célszerű lenne formai, esztétikai rendet teremteni.  X Övezeti, tájképvédelmi előírások erre megfelelő garanciát adnak. 

 

A balfi gyógyhely nyugalmát jelentősen zavarja a kisrepülőgép forgalom, kérik ennek szabályozását. 

 X 

A repülőtér Fertőrákos község közigazgatási területére esik, arra vonatkozóan 
jelen terv nem adhat szabályozást. A gyógyhely védelme érdekében lehetőség 
van a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti csendes övezet kijelölésére, 
mely egy adminisztratív eszköz az önkormányzat kezében, ezt az 
önkormányzat a rendezési tervtől függetlenül kijelölheti. 

Borvidéki terület övezeteire (Máb, Mkb) tett módosító javaslatokat: 35 §-t érintik 
 - a megengedett építménymagasság legyen 9-10 méter  X  

Tájékvédelmi okokból nem támogatható a jelenlegi szabályzatban rögzített 6,0, 
illetve a 4,5 méteres építménymagasság növelése, technológiai építmény 
(tartály) estén 7,5 m-es építménymagasság elfogadható, ezzel kiegészül a 
rendelet tervezet. 

Sopron borvidéki Hegyközségi Tanács 

 - birtokközponton csak 1 db épület épülhessen 

X  

Ez a javaslat támogatható, beépül a rendelet tervezetbe. 
A 35. § (1) bc) pontja kiegészül a következő bekezdéssel: 
[Az OTÉK szerinti birtoktest és birtokközpont alakítható ki az alábbi 
eltérésekkel:] 
  „a birtokközpont telkén csak 1 db épület helyezhető el,” 
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 - birtokközpont telkén lakóépületet, panziót is lehessen építeni 

X  

Birtokközpont telkén önálló lakóépület elhelyezése továbbra sem támogatható, 
viszont 1 db szolgálati lakás kialakítása a fő funkciót hordozó épületben igen, 
ezzel változik a rendelet. 
A 35. § (1) bc) pont 5. bekezdése a következőre változik: 
  „a birtokközpont telkén az épületen belül 1 db szolgálati lakás alakítható ki,” 

 - homlokzatot lehessen helyben termett terméskőből kialakítani, g) pont 

X  

Ez a javaslat támogatható, az előírás kiegészítésre kerül. 
A 35. § (1) g) pontja a következőre változik: 
„g) A homlokzatokat fehérre meszelt, vagy fehérre festett vakolattal és/vagy 
terméskő felhasználásával kell kialakítani.” 

 - a tetőhéjalás anyaga lehessen fémből is, h) pont 

X  

Ez a javaslat bizonyos esetekben támogatható, mint pl.: ha a borászathoz 
kapcsolódó technológia ezt megkívánja, ezzel az előírás ki fog egészülni. 
A 35. § (1) h) pontja a következőre változik: 
„h) A tetőhéjalás anyaga piros, sárgásvörös, vörös, barna színű, kis elemes 
cserép és/vagy fémlemez - amennyiben az alkalmazott technológia megkívánja 
– vagy nád lehet.” 

 

Kérik a borvidéken meglévő csőszházak helyi védelem alá helyezését. 
X  

A város helyi értékvédelmi rendelete most készül, a készítőknek továbbítottuk 
ezt a felvetést. Munkájukat segítené, ha megnevezésre kerülnének ezen 
épületek helyrajzi számmal együtt. 

A rendelet tervezet 4. § (2) bekezdésére tett észrevételt. X  Az észrevételnek megfelelően elhagyásra kerül ez az előírás. 
A rendelet tervezet 4. § (3) bekezdésére tett észrevételt. X  Az észrevételnek megfelelően elhagyásra kerül ez az előírás. 
A rendelet tervezet 5. § (1) bekezdésére tett észrevételt. X  Az észrevételnek megfelelően elhagyásra kerül ez az előírás. 
A rendelet tervezet 6. § (2) bekezdésére tett észrevételt. X  Az észrevételnek megfelelően elhagyásra kerül ez az előírás. 
A rendelet tervezet 6. § (3) bekezdésére tett észrevételt. 

X  
Az észrevételnek megfelelően a kifogásolt szövegrész pontosításra kerül. 
A rendelet tervezet 6. § (3) bekezdéséből elhagyásra kerül a „hasonló helyzetű” 
szövegrész. 

A rendelet tervezet 6. § (4) bekezdésére tett észrevételt.  X A tetőhajlásszög ebben az esetben csak a lakóépületekre vonatkozik. 
A rendelet tervezet 8. § (2) bekezdésére tett észrevételt.  X Megállapodás hiányában a mindenkori tulajdonosnak vagy a fenntartónak a 

kötelezettsége. 
A rendelet tervezet 8. § (4) bekezdésére tett észrevételt.  X Az előírás megfelelő, az érintettség a rendelet tervezet mellékletében, önálló 

tervlapon fog szerepelni. 
A rendelet tervezet 8. § (5) bekezdésére tett észrevételt. 

X  

A tájbaillesztésre vonatkozó előírásokat konkretizáljuk, a közművekre 
vonatkozó előírásokat pontosítjuk a város 7/2011 (IV. 29.) Ör. rendelete 
szerint. 
A 5. § (5) b) és d) pontja a következőre változik: 
„b) az épületek kialakítása, anyaghasználata, színhasználata a tájbaillő módon 
történjen meg, kerülni kell a tetőfelületeken, homlokzatokon a tájidegen 
elemek/felületek, és a tájidegen színek alkalmazását.” 
Fogalmak közé: 
„Tájidegen elemek/felületek: eternit hullámpala, műanyag, fémhullám 
tetőfedő, nyers betonfelület, fém-üveg függönyfalak, bitumenes lemezek 
látható helyen, kőanyag burkoló-laptöredékek, kismozaik, kerámia 
homlokzatburkolatok, acélidomokból szerkesztett előtetők látható helyen, 
azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás faanyag, fólia látható helyen, 
műanyag bázisú falfestékek. 
Tájidegen színek: élénk piros, kék, lila, a neon -sárga, -zöld, rózsaszín, fekete.” 
„d) a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, infrastruktúrához 
kapcsolódó vonalvezetéseket a föld alatt kell vezetni. Ettől eltérő megoldás 
csak Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött külön megállapodás 
alapján engedélyezhető. Rekonstrukciónak minősül kiépített vezeték olyan 
átalakítása, mely a műszaki paraméterek megváltozásával jár.” 

A rendelet tervezet 8. Zöldfelületek előírásira tett észrevételt.  X Megállapodás hiányában a mindenkori tulajdonosnak vagy a fenntartónak a 
kötelezettsége. 

A rendelet tervezet 23. § (1) bekezdésére tett észrevételt. X  A szolgálati lakások száma korlátozásra kerül. max 2 db lesz kialakítható. 

Sopron MJV Építéshatósági Osztály 
15388-2/2012. 

A 0504/1, valamint a 0503/3 hrsz-ú ingatlanok megközelíthetőségére tett észrevételt. 
 X 

A 0503/3 hrsz-ú ingatlan nem része a tervezési területnek (hatályos 
szabályozási tervvel rendelkezik), a 0504/1 hrsz-ú ingatlan magánútról való 
megközelítését (ahogy ma megközelítik) nem zárja ki a szabályzat. 
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A rendelet tervezet 32. § (1) f) pontjára tett észrevételt. 

X  

Az észrevételnek megfelelően a kifogásolt szövegrész pontosításra kerül. 
A 32. § (1) f) pontja a következőre változik: 
„f) Az épületeket a telekhatároktól legalább 10,0 m-re, a közlekedési területek 
határától legalább 20,0 m-re kell elhelyezni. A Rákos, Ikva, Sós, Rák, 
Kistómalmi patak partvonalától számított 50,0-50,0 méteren belül épületet nem 
szabad elhelyezni.” 

A rendelet tervezet 32. § (1) i) pontjára tett észrevételt. 

X  

A takarófásítás helye, mérete, kialakítása rögzítésre kerül. 
A 32. § h) pontja a következőre változik: 
„h) A területen építésre kerülő új épületek körül, épülettől számítva 10,0-15,0 
méteres sávban, amennyiben burkolat veszi körül az épületet, abban az esetben 
a burkolat szélétől számított 5,0-10,0 méteres sávban 3,0 m szélességben, 
legalább kétszintű növényzetből álló - magas cserje, lombos fa és fenyő 
vegyesen - takaró fásítást kell kialakítani. A fásítás 80%-át őshonos fafajok 
(153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 2. sz. melléklet) alkossák. 

A rendelet tervezet 35. § (1) g), h) pontjaira tett észrevételt. 

X  

Az észrevételnek megfelelően a kifogásolt előírások pontosításra kerülnek. 
A 35. § (1) g) és h) pontja a következőre változik: 
„g) A homlokzatokat fehérre meszelt, vagy fehérre festett vakolattal és/vagy 
terméskő felhasználásával kell kialakítani. 
„h) A tetőhéjalás anyaga piros, sárgásvörös, vörös, barna színű, kis elemes 
cserép és/vagy fémlemez - amennyiben az alkalmazott technológia megkívánja 
– vagy nád lehet.” 

 

A rendelet tervezet 18. § (2) bekezdésére, 32. §-ra, valamit a 01 jelű tervlapra tett észrevételt. 
X  

A rendelet tervezet 18. § (2) bekezdésére tett észrevételnek megfelelően 
pontosításra kerül az övezeti előírás, a 01 jelű tervlapon kiegészül a 
jelmagyarázat, a 32. §-ban lévő telekméret nem elírás. 

Sopron MJV Építéshatósági Osztály 
15929/2012. 

Jelezte, hogy a Sopron, 0350/4-53 hrsz-ú területek valami oknál fogva szabályozatlanul maradtak, sem az 
Aranyhegy, sem az Apácakert Szabályozási Terve nem rendelkezik ezen területekről. X  

Az említett területtel kiegészül a készülő Külterület Szabályozási Terv. A 
terület a felülvizsgálat alatt lévő településszerkezeti terv szerint véderdő 
besorolású. A jelen szabályozási terv is ekként fogja szabályozni. 

Országos Rendőr – főkapitányság 
29000/4287-1 

Az államhatárról szóló tv. módosult – a vonatkozó előírások beemelését kérik a HÉSZ-be.  X Jogszabályban nem ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. 
(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 3. §) 

Égáz-Dégáz 
F7129-344-2/2012 

Az alátámasztó szakági munkarész gáz-szakági javaslat kidolgozását szaktervező bevonásával kéri a 
Görbehalom, Brennbergbánya, Hermes területre, annak esetleges gázellátásáról.  X 

Jelen szabályozási terv szakági munkarésze jelöli ezen városrészek ellátásának 
módját. Görbehalom, Brennbergbánya, Hermes területére korábban készült 
szabályozási terv foglalkozott a gázellátás kérdésével is. 

Egyéb, lakossági Kérésként érkezett, hogy a borvidéki terület övezetén a birtokközpont kialakítása esetén építményt ne csak 
a szőlő művelési ág nyilvántartású területeken lehessen elhelyezni, hanem a művelésből kivont területeken 
is. X  

A kérés támogatható, az előírás ki fog egészülni ezzel. 
A 35. § (1) a) pontja a következőre változik: 
„a) A Borvidéki terület övezetben építmény csak a szőlő, valamint a kivett 
művelésiág nyilvántartású területeken helyezhető el.” 
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2.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK 

Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) való összefüggések 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 
A tervezési területet érintő vonalas elemek: 

 Gyorsforgalmi út ( ) 

M85 gyorsforgalmi út: Győr térsége (M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria). 

A gyorsforgalmi út érinti a település közigazgatási területét. 

 Főút ( ) 

84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút)-Sárvár-Sopron-(Ausztria). 

A főút átszeli a település közigazgatási területét. 

 Transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 

vasútvonalak ( ) 

15. sz. vasútvonal: Szombathely-Sopron-Ágfalva-(Ausztria). 

A település közigazgatási területét érinti. 

 Országos kerékpárút törzshálózat ( ) 

Dunántúli határmenti kerékpárút: A kerékpárút délről érkezik a Fertő-tóhoz, majd innentől 

kettéágazik. A 9.A szakasza továbbhalad Fertőd-Jánossomorja-Bezenye felé, a 9.I szakasza 

pedig Fertőhomok-Fertőrákos-(Ausztria) felé. 

A 9.I szakasz átmegy Sopron közigazgatási területén. 

 

A külterületet érintő elemek: 

 Erőgazdálkodási térség ( ) 

 Vegyes területfelhasználású térség ( ) 

 Mezőgazdasági térség ( ) 

 Vízgazdálkodási térség ( ) 

Az erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint 

erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi 

viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy 

indokolt. 

A vegyes területfelhasználású térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, 

mezőgazdasági és települési térségek tartoznak. 

A mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. 

A vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes 

csatornák medre és parti sávja tartozik. Sopron esetében a vízfolyások, tavak területe és parti sávja 

tartozik a vízgazdálkodási térségbe. 

 

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok Sopron, mint megyei jogú város esetén: 

 az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 

sorolni, 

 a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, 

 a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 

vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni, 

 a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség 

kategóriába kell sorolni, 

 a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a 

fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki. 
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A következő országos övezetek érintik a tervezési területet: 

 Országos ökológiai hálózat övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az Országos ökológiai hálózat övezete tervlapból 

 

Országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos 

jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai 

folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai 

folyosók és a pufferterületek. 
 

 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete tervlapból 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az agroökológiai adottságai 

alapján kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé 

érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek tartoznak. 

 

 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló 

erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas funkcióját – környezetvédelmi, 

gazdasági, társadalmi – egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek 

tartoznak. 

 

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete tervlapból 

 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális 

örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel 

rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak. 
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 Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete tervlapból 

 

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben 

megállapított övezet, amelyben a világörökség és világörökség-várományos területek, valamint a történeti 

települési területek találhatók. 

 

 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete tervlapból 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások17: 

„A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” 

                                                 
17 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Tv. 15. §-a 

 

 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete tervlapból 

 

 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete tervlapból 

 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát 

képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 

(szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek 

találhatók. 
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 Együtt tervezhető térségek övezete 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat az együtt tervezhető térségek övezete tervlapból 

 

Együtt tervezhető térség: országos területrendezési tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti Agglomeráció kivételével az 

agglomerációk, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kivételével az agglomerálódó térségek, valamint a 

nagyvárosi település-együttesek tartoznak. 

 

A településrendezési terv készítése során az OTrT-vel való összhang megteremtése érdekében három 

dolgot kell vizsgálni: 

1. az OTrT-ben jelölt infrastrukturális elemeket tartalmazza-e a településrendezési terv, 

2. a terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok teljesülnek-e a településszerkezeti 

tervben, valamint 

3. az OTrT övezeteinek lehatárolása, előírásai érvényesülnek-e a településrendezési tervben főként a 

szabályzatban, szabályozási tervben. 

 

A jelen tervre vonatkoztatható feltételeknek eleget tesz a terv. 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervvel (MTrT) való összefüggések 

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési szabályzatról 

szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával hagyta jóvá. 2010-

ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosításra került, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. 

határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei területrendezési terv tartalmazza 

az országos területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és övezeti besorolásait. 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 

 

A következő megyei szerkezeti elemek érintik a város külterületét: 

 Gyorsforgalmi út ( ): M85 

 Főút ( ): 84. sz. főút, 

 Mellékút ( ):8527 j. Sopron-Fertőrákos mellékút, 8518 j Sopron-Fertőboz, 8645 j. Sopron-

Harka, 86107 j. Sopron-Récény(Ausztria), 86108 j. Sopron-Ágfalva, 

 A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 

vasútvonal ( ): 15. sz. Sopron- Szombathely vasútvonal, 
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 Térségi kerékpárút-hálózat eleme ( ): Sopron-Fertőrákos, Sopron-Kelénpatak(Ausztria), 

Sopron-Récény(Ausztria), Sopron-Balf, Harka-Sopron külterület-Kópháza, 

 Gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátlépési pont ( ), 

 Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pont ( ), 

 Térségi határátlépési pont ( ), 

 Átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat ( ), 

 Térségi szénhidrogén szállítóvezeték ( ), 

 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség ( ). 

 

A megyei terv hatálya nem terjed ki a megyei jogú város területére, ezért a területfelhasználási, valamint 

az övezeti előírásokat az OTrT-ben foglaltak szerint kell érvényesíteni a településrendezési tervekben. A 

megyei tervben jelölt térségi elemeket viszont tartalmaznia kell a településrendezési terveknek. 

Sopron MJV településszerkezeti tervén a következő infrastrukturális elemek feltüntetése szükséges: 

 M85 gyorsforgalmi út, 

 84. sz. főút, 

 országos mellékutak, 

 15. sz. országos törzshálózati vasútvonal, 

 országos kerékpárút-hálózat elemei, 

 térségi kerékpárút-hálózat elemei. 

 

Jelen szabályozási terv a tervezési területet érintően ezeket az elemeket feltünteti. 

 

 

2.3. TERVEZÉSI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA 

Szabályozási tervvel lefedett területek 

A Városfejlesztési Osztály adatszolgáltatása alapján a következő hatályos szabályozási tervvel lefedett 

területek vannak a város területén: 

 Településrész rendelet száma 
1. Észak-nyugati városrész 24/2011. (VII. 7.) 
2. Virágvölgy 47/2001. (X. 31.) 
3. Sopronkőhida, Tómalom, Sand-dűlő 11/2001. (IV. 1.) 
4. Bánfalva, Kutyahegy 29/2005. (VII. 8.) 
5. Lővérek 9/2006. (IV. 7.) 
6. Deák tér és környéke 37/2011. (XI. 30.) 
7. Belváros 27/2001. (VII. 5.) 
8. Szent Mihály domb 25/1999. (XI. 1.) 
9. Aranyhegy 24/2005. (V. 27.) 
10. DK-i városrész 21/2005. (V. 5.) 
11. Apácakert 47/2000. (XII. 1.) 
12. Győri kapu I-II. 25/2005. (V. 5.) 
13. DK-i gazdasági terület 26/2005. (VI. 3.) 
14. Balf 16/2005. (IV. 7.) 
15. Görbehalom, Brennbergbánya, Hermesek 36/2008. (XII. 4.) 
16. Fertő-tó vízitelep 29/2007. (X. 5.) 

 

A jelen terv a fenti területeket, valamint a településszerkezeti terv alapján belterületbe vonandó 

területeket nem érinti. 

 

Szabályozással már lefedett terület 3490,74 ha 
Külterület Szabályozási Terv tervezési területe 13210 ha 
Észak-nyugati városrész területe 
(külön szabályozási terv készítendő) 

201,6 ha 

Kőhidai börtön feletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület fejlesztési területe 
Kőhidai börtön alatti gazdasági rendeltetésű erdőterület területe 
János-telep melletti kertvárosias lakóterület bővítési területe 
(Sopronkőhida-Tómalom szabályozási tervben kezelendő) 

1,53 ha 
0,52 ha 
0,72 ha 
 

Balfi kemping bővítése 
Balf északi részén kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület fejlesztési területe 
(Sopron-Balf szabályozási tervben kezelendő) 

0,2 ha 
0,14 ha 

Brennbergbánya Ny-i részén lévő lakóterület kiterjedésének pontosítása 
(Brennbergbánya szabályozási tervben kezelendő) 

0,01 ha 

Új-Hermes területén a kisvárosias, valamint a kertvárosias lakóterület 
kiterjedésének pontosítása 
(Hermesek szabályozási tervben kezelendő) 

 
0,32 ha 

Sopron MJV közigazgatási területe 16905,78 ha 
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2.4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI ALAPELVEK 

A társadalom, az ember a tevékenységeivel átalakítja a környezetet, eközben a megváltozó körülmények 

visszahatnak az emberre, az ember társadalmi, gazdasági és környezeti kapcsolatára. A települési 

környezet térben és időben változik, és ugyanakkor evolúciós pályát is bejár, fejlődik. Az építési munkák 

szabályozásának célja, hogy a társadalom környezetalakító tevékenysége elősegítse egy előre 

meghatározott célállapot elérését, figyelemmel arra, hogy az érintettek alkotmányos jogai ne sérüljenek. 

Az építés szabályozásának feladata, hogy a folyamat megfelelő mederben tartásához szükséges 

követelményeket, jellemzőket a folyamat résztvevői számára meghatározza. A szabályozás alapja a 

közérdek érvényesítése a magánérdek ellenében. Ugyanakkor az érintett tulajdonosnak ebből nem 

származhat hátránya, kára, és ha mégis, akkor a kárát meg kell téríteni. 

 
Szabályozás alapelvei 

 

 

A szabályozás célja, hogy 

 biztosítsa a környezet fejlesztéséhez szükséges településrendezési szabályozási feltételeket (az 

eltérő adottságú területeken alkalmazandó differenciált, helyi építési követelmények 

érvényesítésének lehetőségét, az egyedi környezeti adottságok megőrzéséhez, illetve 

fejlesztéséhez szükséges feltételeket) 

 emberbarát legyen és 

 környezetbarát legyen, 

ugyanakkor 

 biztosítsa a környezetkultúra értékeinek megőrzését és fejlesztését, 

 illeszkedjék az EU normarendszeréhez, 

 az egyes területek történetileg kialakult adottságaiból és jellegzetességeiből kibontva határozza 

meg az építési lehetőségeket és feltételeket, 

 feleljen meg a hatályos jogi (törvényi) kereteknek, 

 feleljen meg a piacgazdasági körülmények közötti új elvárásoknak. 
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2.5. SOPRON MJV KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ALAPELVEI 

Országos övezetekből adódó szabályozási elemek 

 Országos ökológiai hálózat övezete: 

Az övezetet magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetekre kell bontani. 

Magterület övezete: az övezetben csak különleges esetekben lehet beépítésre szánt területet 

kijelölni, a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben elő kell írni a tájszerkezetbe 

illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és 

ezek követelményeit. 

Ökológiai folyosó övezete: az övezetben csak különleges esetekben lehet beépítésre szánt területet 

kijelölni. 

Pufferterület övezete: beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha az a 

szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 

valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 

Beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 

Beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. 

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: 

Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan 

építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 

fennmaradását nem veszélyezteti. 

Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények 

tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató 

építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 

tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – 

beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

 Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete: 

Az övezet tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell 

meghatározni. 

 

 

 

 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: 

Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges 

kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat 

megállapítani. 
 

Táj- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozási követelmények 

Sopron külterülete természeti és táji értékekben országos viszonylatban is kiemelten gazdag, így a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek jelentős kiterjedésben fordulnak elő. Ezeket az alábbiakban 

adjuk meg: 

 Országos jelentőségű védett természeti területek: 

- Fertő-Hanság Nemzeti Park 

- Soproni Tájvédelmi Körzet 

- Bécsi-domb Természetvédelmi Terület 

- Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület 

- Liget-patak menti Természetvédelmi Terület 

- Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület 

Megnevezés Védetté 
nyilvánítás 

Elhelyezkedés Kiterjedése 

Fertő-Hanság NP 1976-1999 
bővítés: 

2012 

Szárhalmi erdő, Fertő-tó, Balftól K-re lévő 
területek, bővítés: Nemeskút és környéke, 
Kalkweg dűlő, Balfi út menti völgy, 
tervezési területet érinti 

Sopron 
közigazgatási 
területén belül 
4496,7 ha 

Soproni TK 1977 
bővítés: 

2012 

Három települést érint, de a legnagyobb része 
Sopron közigazgatási területére esik, a Ny, 
DNy-ra lévő erdőterületeket (Wald) fedi le, 
bővítés: Harkai fás legelő, 
tervezési területet érinti 

Sopron 
közigazgatási 
területén belül 
4267,9 ha 

Bécsi-domb TT 2006 Soprontól É-ra terül el, 
tervezési területet nem érinti 

7,85 ha 

Ikva-patak menti TT 2006 Soprontól ÉNy-ra terül el az Ikva-patak déli 
oldalán, 
tervezési területet érinti 

18,04 ha 

Liget-patak menti TT 2006 Soprontól Ny-ra terül el az Ikva-patak két 
oldalán, egy része átnyúlik Ágfalva területére, 
tervezési területet érinti 

Sopron 
közigazgatási 
területén belül 
23,14 ha 

Soproni Botanikus Kert TT 1978 Belvárostól DNy-ra, a beépített területek 
között található, 
tervezési területet nem érinti 

17,2 ha 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
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 Védelemre tervezett területek: 

Sopron közigazgatási területén több védelemre tervezett terület található: 

 Megnevezés Hrsz Nagyság
Kalkweg-dűlő, 
részben érinti a tervezési területet 

033/1, 041/1 27,6 ha 

Szárhalmi erdővel közvetlen 
szomszédos terület, 
érinti a tervezési területet 

059/1-3, 060, 
061/1-3 

4,67 ha 

Rastkreutz-dűlő, 
érinti a tervezési területet 

0341/1 17,5 ha 

Fertő-Hanság NP 
tervezett bővítési területei 
Sopron közigazgatási 
területén belül 

Sopront Balffal összekötő út menti 
terület, 
érinti a tervezési területet 

0318/2-23, 
0318/26-32, 
0318/35-39, 
0331/1 

12,3 ha 

 Balf és Fertőboz közötti kis terület, 
érinti a tervezési területet 

01559/122 0,5 HA 

Soproni TK 
tervezett bővítési területei 
Sopron közigazgatási 
területén belül 

Brand-major körüli területek, 
részben érinti a tervezési területet 

0492/4, 0494, 
0503/3,4, 
0504/3,5,6, 
0506/1,3 

99,0 ha 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
 

 Közösségi jelentőségű területek (Natura 2000): 

- HUFH20012 Soproni-hegység 

- HUFH10001 Fertő-tó 

- HUFH20002 Fertő-tó 

- HUFH20003 Fertőmelléki dombsor 

- HUFH20006 Dublesz-erdő 

 Egyéb nemzetközi jelentőségű kijelölések: 

- Fertő-táj Világörökség 

- Fertő-tó Ramsari terület 

- Fertő-tó Bioszféra Rezervátum 

 Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei: 

- magterület 

- ökológiai folyosó 

- pufferterület 

 

A felsorolt területek sok esetben egymást átfedő területek. A szabályozási terv késztésekor ezen 

területekre vonatkozó természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásait figyelembe kell venni. 

 Egyéb védett területek, értékek: 

- Törvény erejénél fogva védett értékek: 

o ex lege forrás 

o ex lege földvár 

o ex lege láp 

o ex lege barlang 

A Sopron környékének forrásai közül számosat már a XVII. században is bővizű iható 

forrásának ismerték. A helység forrásai közül a legjelentősebb: Deák-kúti forrás, Fehér Dániel-

forrás, Ferenc-forrás, Természetbarát-forrás. A Fertőmelléki dombságban Balf és környékének 

forrásai kiváló gyógyhatásuk miatt közismertek. 

Sopron közigazgatási területén több mint 70 forrás, szivárgó ismert. Ezek közül az tekinthető 

törvény erejénél fogva védettnek, amelynek vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, 

akkor is, ha időszakosan elapad. Sopron közigazgatási területén 23 db ex lege forrás található, 

melyek közül 16 db egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területen (Soproni 

Tájvédelmi Körzet, Fertő-Hanság Nemzeti Park) helyezkedik el. 

Ezek az ex lege védett, a forráskataszterben is nyilvántartott források védelméről – amennyiben 

ez szükséges – a településrendezés eszközeivel (pl. védőterület kialakítása) is gondoskodni kell. 

Ex lege védett források Sopron közigazgatás területén: 

 Megnevezés Hrsz Elhelyezkedés 
Sopron-Balf Fekete-forrás 9012 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron-Balf Fürdőtelepi-forrás n.a. n.a. 
Sopron-Balf István-forrás 8901/2 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron-Balf Mária-forrás 8944 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron-Balf Péter-forrás 8944 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron-Balf Savanyúvíz-forrás 10802 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron-Balf Wolfgang-forrás 8930/3 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron Borsóhegyi-forrás 0700/3 tervezési területen fekszik 
Sopron Büdös-forrás 0630 tervezési területen fekszik 
Sopron Bükkfa-forrás 0608 tervezési területen fekszik 
Sopron Ciklámen-forrás 6817 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron Deák-kút 0573/6 tervezési területen fekszik 
Sopron Farkas-ároki forrás 0604 tervezési területen fekszik 
Sopron Fehér Dániel (Fehérhídi)-forrás 9920 nem a tervezési területen fekszik 
Sopron Ferenc-forrás 0612/1 tervezési területen fekszik 
Sopron Hideg-víz 0681 tervezési területen fekszik 
Sopron Indián-forrás 0516 tervezési területen fekszik 
Sopron Kraftner-forrás 0193/3 tervezési területen fekszik 
Sopron Manninger-forrás 0727/2 tervezési területen fekszik 
Sopron Ólomároki-forrás 0552 tervezési területen fekszik 
Sopron Szalamandra-forrás 0604 tervezési területen fekszik 
Sopron Természetbarát-forrás 0577/6 tervezési területen fekszik 
Sopron Tölgyfa-forrás 0727/2 tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

együttműködésében elkészült a működési területen található földvárak jegyzéke. A földvár 

olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan 

fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi 

értéket képvisel. Sopron közigazgatási területén belül négy ilyen ismert, ezek közül mindegyik a 

Tájvédelmi Körzet területén fekszik. 

Ex lege védett földvárak Sopron közigazgatás területén: 

Megnevezés Hrsz Elhelyezkedés 
Fáber-rét 0653 tervezési területen fekszik 
Károlymagaslat 0536/2, 0537/2, 0537/6, 

0538/1, 0538/2 
tervezési területen fekszik 

Sánchegy 0582/1 tervezési területen fekszik 
Várhegy 0599/1, 0599/2, 0600, 

0602, 0606, 0607 
tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
 

Az ex lege védett lápok jegyzéke a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél 

fogva védett lápok jegyzékéről szóló 8005/2001. KöM tájékoztatóban jelent meg. A tájékoztató 

jegyzék megjelenése óta megtalált lápokról a természetvédelmi hatóság egyedi határozatban 

rendelkezett a fenti törvény módosításának megfelelően. 

A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek 

talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő 

szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési 

folyamatok jellemzik. Sopron területén két védett láp található. 

Ex lege védett lápok Sopron közigazgatás területén: 

Megnevezés Hrsz Elhelyezkedés 
Kis-Tómalom 024/3, 024/4, 028/1, 

028/2, 029/2, 029/62, 
029/78, 030 

részben a tervezési területen fekszik 

Liget-patak menti rét 0797/1,2,6-17, 0798, 
0799/1,2,11,13, 
0802/1, 0803 

részben a tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén összesen 16 barlang található, 

ebből 8 Sopron, 8 Fertőrákos területére esik. A barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult 

olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy 

természetes kitöltésének eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a bejutást. 

Ex lege védett barlangok Sopron közigazgatás területén: 

Megnevezés Hrsz Elhelyezkedés 
Pihenő-kereszti 1. sz. barlang 0101 tervezési területen fekszik 
Pihenő-kereszti 2. sz. barlang 0102/1 tervezési területen fekszik 
Pihenő-kereszti 3. sz. barlang 0102/1 tervezési területen fekszik 
Pihenő-kereszti 4. sz. barlang 0101 tervezési területen fekszik 
Pihenő-kereszti 5. sz. barlang 0102/1 tervezési területen fekszik 
Bécsidombi-barlang 4521/1 nem a tervezési területen fekszik 
Ferenc-barlang 0932 tervezési területen fekszik 
Ottó-barlang 0932 tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
 

- Erdőrezervátum: 

Az erdőrezervátumok a természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség 

megóvását, a természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását 

szolgáló erdőterületek. 

Sopron területén egy erdőrezervátum található, melynek magterülete is le lett határolva: 

Név Hrsz Terület Magterület Kihirdetés Elhelyezkedés 
Hidegvíz-völgy 0685 58,1 ha 20,7 ha 2000 tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
 

- Természeti területek: 

A természeti terület valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok 

jellemeznek. A természeti területek jegyzékét a miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel 

együtt közzéteszi. A közzétett természeti terület kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba 

fel kell jegyezni, tudomásunk szerint ez még nem történt meg. 

Megnevezés Nagyság Elhelyezkedés 
„Dudlesz” 733,2 ha tervezési területen fekszik 
„Sopronpuszta” 32,3 ha tervezési területen fekszik 
„56-os emlékhely” 4,5 ha tervezési területen fekszik 
„Bécsi-domb” 13,5 ha részben a tervezési területen fekszik 
„Ikva-patak mente” 58,2 ha kis része a tervezési területen fekszik 
„Ikva-patak mente II.” 12,2 ha tervezési területen fekszik 
„Ikva-patak menti rét” 35,4 ha tervezési területen fekszik 

„Lőverwiese” 55,4 ha tervezési területen fekszik 
(átnyúlik Ágfalva közigazgatási területére) 

„Szárhalmi-erdő” 
(nem védett rész) 133,5 ha tervezési területen fekszik 

„Pihenőkereszt” 17,5 ha tervezési területen fekszik 
„Balfi-erdő” 199,5 ha tervezési területen fekszik 
„Kőhegy” 42,9 ha tervezési területen fekszik 
„Kiskópházi-erdő” 7,6 ha tervezési területen fekszik 
„Konrads Feld” 52,3 ha nagy része a tervezési területen fekszik 
„Harkai-út mente” 12,1 ha tervezési területen fekszik 
„Harkai fás legelő” 75,8 ha részben a tervezési területen fekszik 
„Gida-patak völgye” 23,0 ha tervezési területen fekszik 
„Harasztlejtő” 87,6 ha részben a tervezési területen fekszik 
„Gida-patak völgye II.” 15,1 ha nem a tervezési területen fekszik 

Forrás: FHNP Igazgatóság 
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 Tájszerkezet, tájhasználat:18 

A három kistáj – a Soproni-hegység, a Soproni-medence, valamint a Fertőmelléki dombság – 

találkozási pontjánál az évezredek során egyedi tájképi harmónia alakult ki. Ötvöződik a város és 

a vidék: Sopron sokszínű, városias, kis- és kertvárosias beépítései mellett a falvak még őrzik 

karakterüket, mindezt a környező erdők és mezőgazdasági területek foglalják egységbe. A táj 

karakterét alapvetően az erdő, a szőlő és a város, a falvak elegye, nem mellesleg az elegy aránya 

határozza meg. 

A táj karakterének jelentős eleme az erdő: a helyi természetföldrajzi adottságoknak megfelelően 

sokféle, fajgazdag erdőtársulás képviseli a területhasználati kategóriát. A Sopron-környéki erdők 

nagy része védett: a Szárhalmi erdő a Nemzeti Park része, a hegyvidéki városi erdő Tájvédelmi 

Körzet. 

Az erdőterületek védettségére az új beépítéseknél és a felújításoknál, erdőközeli/erdei barnamezős 

beruházásoknál tekintettel kell lenni. A városi erdő egységes képét a beépített terület délnyugati 

határán megszakítja a Szanatórium, a Lövér szálló, és a Hotel Fagus: ezek a létesítmények a 

tájhasználatot is mozaikosabbá teszik. A Soproni-hegység erdeinek látképét színesíti a Károly-

magaslat és a TV-torony: utóbbi kihasználatlanul. 

A Soproni-hegység erdőtakarója ma is csaknem összefüggő, mindössze kis kiterjedésű irtásrétek 

szakítják meg, a jelenlegi vegetációban azonban igen jelentős a kultúrfenyvesek aránya. Ettől 

függetlenül az erdők természetközeli állapotúak, amit az is jelez, hogy az akácosok részesedése 

mindössze 0,3%. A Fertőmelléki-dombságban az erdők területaránya ma is jelentős, a korábbi 

intenzív erdőhasználat miatt, azonban sok a leromlott állapotú állomány, továbbá magas az 

akácosok (6,5) % és a kultúrfenyvesek térfoglalása. (Király 2006) 

A gyepek a környezetükhöz képest viszonylag alacsonyabb, tehát bőségesebb nedvesség 

ellátottságú, széles völgytalpakhoz, medencealjakhoz kötődnek, elsősorban Kópházától észak-

nyugatra és dél-keletre, Harka környékére, Ágfalvától nyugatra és Sopronkőhidától nyugatra és 

keletre is. Utóbbi terület példa a sekélytalajú lejtőkön néhol előforduló félig száraz gyepekre. A 

gyepek tekintélyes részét már évtizedek óta nem legeltetik és csak kisebb hányadukat kaszálják, 

ezért teret hódítanak rajtuk a magaskórós gyomok és helyenként a bokrosodás különböző 

szakaszaiban vannak. Viszonylag sok a felhagyott gyep, egyrészt a városperemi ipari 

létesítmények szomszédságában, másrészt a nagyobb erdőtömbökhöz kapcsolódóan. Utóbbi 

területeken gyors a gyepparlagok fás szukcessziója. 

                                                 
18 Ny-Mo-i Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. (2010): „Sopron MJV Környezetvédelmi P. 2010-2015” 

 

 

A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. Nagy összefüggő szőlőterületeket a Fertő-

menti vonulat délkeleti-keleti részén, Dudlesz déli nyúlványán, Harkától délre és északra, 

valamint Fertőboztól keletre találhatók. A hegyközségek által irányított szőlőművelés kordában 

tartja a szőlők állapotát. Meghatározó a táj látképe szempontjából a helyenként keskenyparcellás 

művelés, illetve kerítések hiánya. Ez utóbbit a hegyközségi rendtartás tiltotta be, így védve a 

hagyományos tájképet. 

A szántók a dombvonulatok magasabb hátain található erdők és a mélyebb fekvésű gyepek közötti 

síkokon és enyhe esésű lejtőkön, de csak ott, ahol az adottságok nem megfelelőek a szőlő 

számára. Ennek megfelelően Soprontól észak-nyugatra a Soproni-medence határ menti területén, 

valamint a várostól délkeletre, illetve Sopronpuszta környékén koncentrálódnak. Jelentős 

hányaduk művelését felhagyták, így jelenleg gyomos parlagok, sőt a cserjésedés is beindult rajtuk, 

mint pl. a Fertő nyugati partja mentén. 

Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. A művelés alól kivett terület 

mintegy hetven év alatt megnégyszereződött. Sopron pereme szétterült, egyre nagyobb területet 

véve el más területhasználati kategóriáktól. A települések kontúrjai elmosódtak, összefolytak. A 

terjeszkedés elsősorban a mezőgazdasági területeket fenyegeti: a szántókat, szőlőket, hétvégi 

kerteket. Az évszázadok óta művelés alatt álló településkörnyéki területek felhagyásuk után 

átalakulnak kertvárosias beépítésű, vagy iparterületté. Példa erre a Virágvölgy, a Pihenőkereszt 

beépítése, valamint az Arany-hegy, a Bánfalvi-patak déli partja menti szolgáltató központok. 

Míg a Lőverek esetében – egyelőre – sikerült megőrizni a szolid átmenetet az ember által birtokba 

vett terület és a kezelt erdő között, addig az északi és déli ipari negyedek határán nincs tájképileg, 

esztétikailag elfogadható kapcsolat a beépített és a nem beépített terület között. 

Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város robbanásszerű fejlődése, nagy területek 

belterületbe vonása, a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza, a 

jellegzetes soproni tájat a szétesés fenyegeti. Az emberlakta térséghez képest háttérbe szorultak a 

szőlők és a városon kívüli kertek. A területi – mennyiségi – terjeszkedésen felül a másik 

veszélyforrás a jellegbeli – minőségi – átalakulás. 

A régóta a településekhez tartozó területeket a jellegvesztés fenyegeti: a beépítés sok esetben 

fokozódik – habár ennek a Lőverek jellegvédelmi rendelete gátat vet –, máshol tájképileg nehezen 

elfogadható, a helyhez nem illő épületeket emelnek. Ez a tendencia különösen a belterület külső 

övén, az új iparterületek és lakóterületek viszonylatában jelentős. 
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A falvak közül Brennbergbánya őrizte meg leginkább karakterét: a beépítés még mindig falusias. 

Az összkép megmaradása elsősorban a terület alábányászottságának köszönhető, mely 

lehetetlenné teszi az intenzívebb beépítést. Bánfalva mára a város része, csak távolabb eső 

területei mutatják a falu régi jellegét. Balf különálló egységéhez kertek sora és a Balfi parkerdő 

vezet.  

A keleti oldal új, önálló mozaikeleme a Tómalom, melynek rácsos alaprajzát a védett Szárhalmi-

erdő szélére telepítették, mely tény természetvédelmi aggodalmakra adhat okot. A tómalmi 

településrész tájbeli kapcsolatot sokkal inkább Fertőrákossal mutat, mint Sopronnal. Balf, 

Tómalom és a környező kistelepülések a városkörnyéki apróbb-nagyobb beépítésfoltokkal együtt 

(János-telep, Táncsics-major, Brand-major) jelentős veszélyforrást takarnak a táj 

szétforgácsolódása vonatkozásában. A telepek vonzzák a város beépített területének határát, 

ezáltal veszélyeztetve a még meglévő, mozaikos területhasználatot, a belterület-külterület 

egyensúlyát. 

A város körül – az erdővel határolt részt kivéve – szőlőket, kerteket, szántókat vontak 

belterületbe: helyükön lakóterület és gazdasági terület van, jobbára megvalósult és több tervezett 

beépítéssel. Nagyobb beépítések, melyek megváltoztatták a táj összképét az adott irányban: a 

Kutya-hegy, a Virágvölgy és a Bécsi-domb, az Arany-hegyi ipari park, a délkeleti ipari terület. 

Előbbiek a szőlőktől és a kertektől vontak el területet, míg utóbbiak inkább rét, legelő, ill. szántó 

területeket foglaltak el. A tájban a település egyre nagyobb területet követel magának, 

megszüntetve ezzel olyan hagyományos tájképi elemeket, mint a kisparcellás szőlőművelés és a 

városkörnyéki kiskertek, gyümölcsösök. 
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 Tájképvédelem: 

Jelen tervvel párhuzamosan készülő településszerkezeti terv felülvizsgálata során lehatárolásra 

kerültek a tájképvédelmi területek. A lehatárolás alapját az MTrT-ben lehatárolt országos 

jelentőségű tájképvédelmi terület övezete adta. A településszerkezeti tervi javaslat kiterjeszti a 

tájképvédelmi területet az OTrT felhatalmazása alapján a Liget-patak menti és az Ikva-patak 

menti természetvédelmi területekre és azok környezetére (település teljes Ny-i kapujára). A 

Harkai úti hulladéklerakó területét a javasolt tájképvédelmi övezetből a terv kizárja, bevonja 

azonban az ásványi nyersanyagvagyon területét. 

A lehatárolt területek esetében a terv a következő szabályozási elvek érvényesülését tartja 

elsődlegesnek: 

- törekedni kell a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére, ennek érdekében 

szükséges ezen területek építési lehetőségeinek szigorú szabályozása, különösen a már beépült 

területek melletti volt zártkertek, valamint a borvidékhez tartozó szőlőterületek esetében, 

- az erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást 

szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti és örökségvédelmi értékek sérelme nélkül, 

- a tájban megjelenő a település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi magas építmények 

elhelyezését kerülni kell, 

- figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek számbavételére, 

-  szabályozni szükséges a közlekedési vonalak mentén a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb 

reklám célú berendezések elhelyezhetőségét, illetve tiltását, 

- közművezetékeket lehetőség szerint a föld alatt kell vezetni, 

- közvetetten érvínyesíteni kell a kilátóhelyek védelmét is, ezek általában az egyéb – országos 

vagy helyi – védelem alá tartozó területeken belül találhatók. Bizonyos esetekben – egyes 

kilátópontokon található építmények esetén – a kilátás és a rálátás szempontjai együttesen 

védendők. 

 

A tervezési területet nem érinti, viszont határos azzal a Lőverek jellegvédelmi területe. 

Sopron MJV Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a 

Lőverek jellegvédelméről rendelkezik a településrészre vonatkozó védelmi célú intézkedésekről: 

építésügyi, közlekedési, zöldfelületi, zajvédelmi és hulladékkezelési szempontokat tárgyalva. 

 

 

 

 

 

Szintén nem érinti a tervezési területet, de jelentősége miatt mégis ki kell térni a történelmi 

borvidék területére. 

A felülvizsgált településszerkezeti terv a történelmi borvidék területet a történeti települési 

területhez hasonlóan értelmezi, kezeli és az örökségi kategóriák sorába emeli, megkülönböztetve a 

tájképvédelmi területtől. Történelmi borvidék területként a javasolt településszerkezeti terv a 

település szőlészeti hagyományai szempontjából legmarkánsabb területet – a Virágvölgy 

beépítésre nem szánt területét emeli ki. A lehatárolást megalapozta a 2001. évi szerkezeti terv és a 

Virágvölgy jóváhagyott szabályozási terve – 47/2001. (X. 31.) Önk. rendelet –, mely tervek a 

történetileg kialakult keskenyparcellás hagyományosan szőlő kultúrájú területrészt védelemben 

részesítették. 

 

A településszerkezeti terv foglalkozik a szélerőművek elhelyezhetőségének vizsgálatával is. 

A javasolt településszerkezeti terv a vizsgálat alá vonható terület esetében alapvetésként fektette 

le, hogy tájképvédelmi területen nem helyezhető el szélerőmű. A tájképvédelmi terület korrigált 

lehatárolása alapján a város közigazgatási területének DK-i zónája maradt, mint potenciális 

szélenergia hasznosításra szolgáló terület. A vasútvonal és a 84. sz. főút közötti DK-i fennmaradó 

területrész ipari, illetve infrastruktúra hálózatokkal terhelt terület. 

A vizsgálat alá vonható terület esetében az alábbi korlátozásokat/adottságokat vette a 

településszerkezeti terv figyelembe: 

- a település tervei között szerepel egy szélerőmű elhelyezése a Harkai úti hulladéklerakó 

területén, amely 500 m-nél nagyobb védőtávolságot képes csak tartani a szomszédos 

lakóterületektől (meglévő, tervezett lakóterületektől, max. 100 m-es magasságú toronnyal), 

- a fentiek alapján az egyéb lakóterületektől is 500 m-es védőtávolság tartása, 

- az infrastruktúra hálózatoktól, erdőterületektől 150 m védőtávolság tartása. 

A felülvizsgált településszerkezeti terv szerint szélkerék csak a Harkai úti hulladéklerakó telep D-

i, DNy-i részén helyezhető el, ez a terület jóval kisebb, mint amit a Gy-M-S M. Területrendezési 

Terv határozatának a 3. melléklet II. fejezete (Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra 

ajánlott terület övezete) tartalmaz. Bár a megyei terv és a településszerkezeti terv is javasolja 

szélerőmű elhelyezhetőségét Sopron közigazgatási területén, ennek ellenére ezt szakmailag 

továbbra sem tarjuk elfogadhatónak. 
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 Földvédelem: 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011-es adatszolgáltatása alapján Sopron MJV 

közigazgatási területén belül több földrészlet I. és II. osztályú szőlőkataszteri területbe tartozik. Az 

OTrT kimondja, hogy a borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez 

tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

Az ilyen besorolású területeken elsősorban a szőlő-, és a borgazdasággal, borturizmussal 

összefüggő fejlesztések támogatatók, melyek nem járnak beépítésre szánt területi átminősítéssé. 

 

A Gy-M-S M. Földhivatal adatszolgáltatása alapján kerültek leválogatásra a településszerkezeti 

terven az átlagosnál jobb minőségű termőföldek. Ezen mezőgazdasági területek esetében 

szigorúbb építési előírások megfogalmazására is szükség lehet. 
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Örökségvédelemmel kapcsolatos szabályozási követelmények 

 Műemlékek: 

Sopron külterület területén az Örökségvédelmi Hivatal az alábbi műemlékeket tartja nyilván: 

Név Törzsszám  Hrsz Elhelyezkedés 
Vadászház 9164 Műemléki nyilvántartással ellentétben ez 

Ágfalva község közigazgatási területére esik 
Pihenőkereszt (Balfi út) 3111 0340/2 nem a tervezési területen fekszik, 

műemléki környezete sem érinti 
 

Az alábbi épületekre vonatkozó védési eljárás van folyamatban: 

Név Hrsz Elhelyezkedés 
Halászcsárda 0206 tervezési területen fekszik 
Károly-kilátó 0537/2 tervezési területen fekszik 

 

 Régészeti értékek: 

A tervezési területen a következő régészeti lelőhelyek találhatók: 

Név Hrsz Törzsszám
Balf, Fürdő épület mögötti domb 0292/2; 0299; 0301; 8901/2; 10152-10166; 10862; 10883; 

10884; 10941 
1591 

Bécsi úti táblák 0884/2; 0892/6-7, 24, 164-192, 233-234; 0923/2-4; 0927; 
0928/2, 4 

38533 

Várhely 0602-0604; 0606; 0607 41736 
Károly-magaslat 0536/2; 0537/2,6; 0538/1-2 50504 
Hegy-dűlő 0368/5; 0371/1-6; 0372 51903 
Balf, Fő u. 0298/5; 16-18; 10853-10857 52051 
Sopronbánfalva, Sánchegy 0582/1 52282 
Sopronbánfalva, Házhegy 0582/5 52287 
Sopronkőhida, Kistómalom 027; 037 52295 
Brennbergbánya, Kovács-patak 
forrása 

0650/3; 0651/3; 0652/3 52298 

Balf, Ránis 01484/1; 01485; 01486/1-8, 11-12 52307 
Balf, Rövid templomföldek 01488; 01489/2; 01490/1-2; 01491; 01518 52308 
Potzmann-Kogel 0316/1 52309 
Hotel Lővér 0527/1,4; 6799/2-7; 6802; 6805; 6808; 6810/2 52521 
Artzgruber 0142/16-19; 0142/37-44 52800 
Burgstallwiese 0202/1; 0204/1; 0205/3-6; 0206; 0207/1 52801 
Fáber-rét 0563 52805 
Gsalzenbach-dűlő 0875/3 52806 
Havas bérc 0712/2 52807 
I. halastó 059/3; 060; 061/3; 063/2; 073; 074/2, 8-16; 20-24; 26 52808 
II. halastó 050/112; 059/1-3; 060; 061/1; 062; 0111/1 52809 
III. halastó 057/246, 253, 254, 259, 273, 284; 290, 321, 322, 0113 52811 
Kell-földek 0788/30, 0788/53; 0795/2; 0796/1-2; 0796/4-5; 0797/11-12;  52814 
Magashíd 0624 52817 
Pihenőkereszt 0341/42; 0346/1 52825 
Présháztelep 0183/16, 19; 0184; 0189/1, 14 52846 
Sopronkőhidai országút 04/142; 04/328; 07/2; 01038/62-63; 01118; 12014/9-11 52854 
Szárhalmi erdő, Kistómalom 
feletti rét 

038; 0113 52860 

Szarvas-hegy 0627 52861 
Tiefenbach-dűlő 0855; 0856/75-80; 0856/118-127 52862 
Tiefenbach-dűlő II. 0858/78-102, 131-174, 240-263 52863 
Tiefenbach-dűlő III. 0858/116-119 52864 
Tiefenbach-dűlő IV. 0854; 0856/1, 92-98, 99-105, 195-196, 205; 0875/3 52865 
Untenacker-dűlő V. 0870/10-12; 0873/4; 4521/48 52877 
Untenacker-dűlő VI. 0870/3-5; 0870/13-21 52879 
Untenacker-dűlő VII. 0870/3-6 52881 
Untenwiesen-dűlő 0886/4-6, 30; 0887/1-2; 0892/26-29, 39-44, 233 52883 
Untenwiesen-dűlő II. 0891; 0892/206-210, 215-230; 0897 52884 
Weidendorn-dűlő 0802/19-20, 27; 0805; 0818/59; 0818/94 52886 
Weidendorn-dűlő II. 0802/22-23; 0805; 0818/9-13, 57-58 52887 
Zins-dűlő 0375/66; 79-87;90-91; 122; 127; 132; 133; 137-139; 153-161; 52888 
Zeisel-malom 0813/1; 0822/1; 0824/2; 0825; 0826/1-2; 0827; 0828/1 52953 
Bürgerfeld 0818/30-38; 0819/2; 0820/33 57236 
Gida-patak, víztározó 0498; 0499/1; 3-11; 19 58436 
Sopron, Kópháza, Széles-földek 0389/7; 0390/53; 0398; 0399/28; 33-41; 0401/3; 0402/1-2; 0403; 

0404; 0405/28-37; 119-120, 147 
58459 

Balf, Savanyúrét 01526/25-32, 48-52; 01568; 01569/2; 01578/1; 01579/2; 10481; 
10504 

58464 

Balf, Gödrös 01568; 01578/1; 01579/1-2; 10441/6; 10479; 10480; 10485/1-2; 
10486/1-3, 6-7, 10-11, 14-19, 21, 22, 24-28, 30-36, 39-40, 43-
45; 10501-10503; 10505/1-3; 10506-10511;  

58465 

Tacsi-árok felett 0604 58779 
Halomsíros temető 0602-0604; 0606; 0607 59821 
Tómalom-Csalánkert 010/165, 169; 027, 029/2, 62; 12161/1; 12164; 12166-12167; 

12170; 12171 
67463 

Tölgyes-mocsár 0575; 0555/2; 0601; 0604; 0612/1 77665 
 

Vastag betűvel az egyedileg védett régészeti lelőhelyek vannak jelölve. 

 

 Helyi jelentőségű védett természeti területek, valamint művi értékek: 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló előírásokat. A rendelet 

szerinti helyi védettséget élvező természetvédelmi területek és természeti emlékek a szabályozási 

terv készítése során beépítésre kerülnek a tervbe. 

A tervezési területet részben, vagy egészében érintő helyi jelentőségű természeti érték: 

Név Hrsz Védelem indokoltsága 
Erdei iskola 10001 Értékes faállomány védelme, a park jelleg megőrzése. 
Harkai fás 
legelő 

0492/4a, 0503/4, 
0504/a 

Tájképi jelleg, védett növények élőhelye (Szártalan bábakalács) 
Sopronban egyetlen fás legelő. 

Zieselwiesen 0820/7 Kiszáradó láprét, védett növény (Szibériai nőszirom) élőhelye. 
Lőverwiese 0797/4-től 0797/17-ig Kiszáradó láprét védett és fokozottan védett növények 

(Zergeboglár, Széleslevelű ujjaskosbor) élőhelye. 
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Jelenleg folyik Sopron épített környezet helyi védelmi rendeletének kidolgozása. A rendelet 

tervezet a következő, a tervezési területen lévő épületeket javasolja helyi védettségre: 

Védelmi kategória Név Hrsz Védelem indokoltsága 
H-1 
teljes épület helyi 
védelme 

Károly-
kilátó 0537/2 

Korai modern expresszionista kőépület, korának 
kiemelkedő hazai alkotása Winkler Oszkár tervei alapján 
épült. 

H-1 
teljes épület helyi 
védelme 

Muck 
menedékház 0636/2 

Winkler Oszkár rusztikus alkotása helyi építőanyagok - 
boronafal-gnájsz kő - felhasználásával 1936-ból: a 
határőrség átalakíttatta az eredeti formák részleges 
megtartásával. 

 

 Egyedi tájértékek: 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra 

jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 

elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 

társadalom számára jelentősége van. 

Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint például 

a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, vagy a korábbi tájhasználat 

emlékeként egy-egy gémeskútnak, borospincének. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi 

szinten messze túlmutat. 

Egyedi tájérték megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok feladata. Így 

a tervezési területet érintő egyedi tájértékeket a Fertő-Hanság Nemzeti Park adatszolgáltatása, 

valamint a Tájérték Kataszter Program (TÉKA) keretén belül számba vett értékek alapján 

tüntettük fel és gyűjtöttük ki az alábbi táblázatba. 

Név Tipizálás Helyszín Hrsz Leírás 
Néhai Rabtemető, 
1956-os emlékhely 

Temető János-teleptől északra 
kb. 550 m-re 

01055 A Kőhidai fegyház volt elítéltjeit temették 
ide. 

Idős fűzfák Facsoport Sopron-Tómalom 
kerékpárút körül, Kis-
Tómalom mellett 

038 Nem védett, Törékeny fűz (Salix fragilis) 
facsoport. 

Idős tölgyek a 
tómalmi kerékpárút 
mellett 

Facsoport Sopronból Tómalom 
felé vezető kerékpárút 
mellett a jobb oldalon 
az erdő szélében 

033/49 Nem védett. A kerékpárút jobb oldalán, az 
erdő szélében találhatók az idős tölgyfák, 
így igazán jól csak lombhullás után 
látszanak a környező növényzet miatt. 

Régi határőrségi 
figyelőtorony 

Őrtorony A Fertőrákos és Balf 
közötti műúttól 
Keletre, Soproni-
kapunál 

0194 Vasból készült 16 m magas torony. 

Nándormagaslati 
kőfejtő 

Kőfejtő A sopronbánfalvi 
Nándormagaslat Ny-i 
oldalában található 

7579 Felhagyott kőfejtő. 

 

 
Erdei iskola Közintézmény 

épülete 
Görbehalmi út mellett 10001 A jelenleg speciális oktatási 

intézményként funkcionáló épület helyén 
álló egykori fűrész-, és daráló malom 
1849-ben épült. Első tulajdonosa Krausz 
Gottlieb. Manninger Adolf 
orvosprofesszor 1879-ben vette meg. A 
család 1918-ban hadiárvák elhelyezésére 
ajánlotta fel. 

Erdei pihenő Erdészház Bánfalva, Tacsi-árok 0590 A területen erdei berendezési tárgyak, 
padok, asztalok, kiépített tűzrakó hely. 

Gloriette-kilátó Kilátótorony Vashegy 0556/1 A soproni Vashegy gerincén az első 
világháború idején elbontott kilátó helyén 
fából épült kilátó. Tervezője: Dr. Fekete 
Zoltán. 

Deákkúti kőfejtő Külszíni fejtés Deák-kút 0537/6 Nem védett. A Soproni-hegységben a 
Récényi út bevezető szakaszánál a 
Károlymagaslat lábánál fekszik a Deákkúti 
kőfejtő. Nevét a tőle mintegy 100 m-re 
felszínre bukkanó forrásról, a Deák-kútról 
kapta. 

Deák-kút Forrásfoglalás Récényi út mellett a 
völgyben 

0537/6 Nem védett, pihenőhely. Vize jelenleg 
nem iható. A forrás mellett padok, 
asztalok és kiépített tűzrakóhely található. 

Szalamandra-tó Tározótó Tacsi-árok 0583 Nem védett, itt található a Természetbarát 
forrás. Két, gáttal elválasztott 
mesterségesen duzzasztott tómeder. 
Környezetét a Fáber-rét mellett található 
idős gesztenyések, illetve idős, 
természetközeli állapotú elegyes erdők 
alkotják. 

Természetbarát forrás Forrásfoglalás Bánfalva Várhely 
utca folytatásában a 
Szalamandra-tó 
mellett 

0577/3 A Soproni hegyvidék egyik legjelentősebb 
forrása, amely a Tacsi-árok meredek keleti 
oldalából tör elő a Szalamandra-tó mellett, 
294 méter tengerszint feletti magasságban. 
2003-ban újították fel. Fokozottan védett. 

Várhely-kilátó Kilátótorony Várhely, Soprontól 
délnyugatra, a Tacsi-
árok és az Ördög-
árok fogja közre 

0607 Nem védett, jellegzetes formájú fakilátó a 
438 m magasságú Várhelyen. 
Környezetében található a hely nevét adó - 
Hallstatt kori - nagy kiterjedésű földvár és 
halomsíros temetkezési hely, amely 
önmagában is jelentős tájképi értéket 
képvisel. A Várhelyen az első kilátó 1885-
ben épült. 1909-ben került sor az első 
átépítésre, majd 1929-ben már a mai 
formát idéző kilátó állt ezen a helyen 
mintegy 40 évig. A mai, 1980-ban épült 
kilátót Dr. Somfalvi György tervezte. 

Várhely-Földvár és 
bemutatóhely 

Történelmi 
emlékhely 

Soprontól 
délnyugatra, a Tacsi-
árok és az Ördög-
árok fogja közre, régi 
földvár maradványai 
a magaslat tetején. 

0607 Kb. 2700 évvel ezelőtt a kora vaskor 
emberei emeltek földvárat a Várhely 
környékén. Temetkezési szokásaikat őrzik 
a területen található halomsírok. A 
sírokban talált tárgyak alapján a Hallstatt-
kultúra népeihez tartoztak az itt élők. 

Muck pihenő Híres személlyel 
kapcsolatos 
emlékhely 

A TV torony előtti 
sípályán kell 
leereszkedni, a kék 
sáv jelzéséig, majd a 
sárga háromszög 
jelzésén, vagy az 
uszodától a zöld 
jelzésen 

0537/6 Nem védett, pihenőhely, jelenleg étterem 
működik mellette. Két fa ülőfelülettel 
rendelkező, terméskőből épített, osztott, 
íves kialakítású pihenő, melynek közepén 
egy nagyobb méretű, feliratos táblával 
ellátott központi rész áll. 
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Károly-kilátó Kilátótorony Daloshegy 0537/2 Nem védett. A 398 méter tengerszint 

feletti magasságban álló kőből falazott 
kilátó helyén 1876-ban épült először kilátó 
(fából), melyet a mecénás Romvalter 
Károly nyomdászról neveztek el. A 
jelenlegi kilátó anyagát a Récényi út 
melletti kőfejtő szolgáltatta. 

Kocsányos tölgyesek Erdőrészlet Fáber-rét 0563, 
0570/5 

Nem védett erdőrészlet a Fáber-rét mellett, 
jelenleg nem folynak benne erdészeti 
munkálatok, turistaút vezet keresztül rajta. 
A fák azonos korából látszik, hogy az erdő 
telepített, erdőfelújítás során lett 
kialakítva. Az erdőszegély egyszerű, 
átmeneti cserjesáv nélküli kialakítású. 

Fáber-rét Erdőszegély A Szalamandra-tó 
felett, a Károly kilátó 
irányában 

0570/4 Nem védett gyep, kaszálórét, ahol 
fellelhető a védett őszi kikerics. 

Szlavón tölgyek Facsoport Fáber-réti 
fűrészüzemmel 
szemben 

0556/1 Nem védett, felfestett turistaút és 
pihenőpadok találhatók az idős fák mellett. 
A fák koronaformája szabad állású fákra 
hasonlít, annak ellenére, hogy erdős-
cserjés környezetben találhatók (nagy 
valószínűség szerint hagyásfa csoport 
tagjai voltak egy erdő-felújítási ciklussal 
korábban). 

Hermesi út és a 
hegyoldal idős 
bükkösei 

Panorámaút Brennbergbánya és 
Hermes között vezető 
út 

0657/13 Az út nyomvonala a régi keskeny 
nyomtávú vasút vonalán halad. Az út 
mentén idősebb erdőállományok 
találhatóak, főként bükkös. A Hermes 
melletti szakasznál a völgy felőli oldalon 
régi meddőhányók vannak, amelyek 
spontán erdősültek be a bányaművelés 
befejezése óta. 

Poloskás bérci-kilátó 
(Köves-háti kilátó) 

Kilátótorony Köves-hát, Poloskás 
bérc 

0642/3 A 467 m tszf. magasságú Poloskás-bércen 
1976-ban fából épült kilátót (Béke-kilátó) 
a bekövetkezett állagromlás miatt a 90-es 
évek elején le kellett bontani. Ennek a 
helyén épült a ma is álló kilátó, melynek 
anyagát a Soproni hegységben termelték 
ki. 

Vaskori halomsírok Temető Várhely kilátó 
környéke 

0604 Ma is látható halomsírdombok az erdőben, 
melyek közül csak egyet nyitottak meg az 
érdeklődők előtt. 

Hét bükkfa Facsoport Szalamandra-tótól 
délre 

0556/1 A facsoportnál több turistaút és kijelölt 
sífutóút keresztezi egymást. Ezek a 
bükkfák már nem az eredeti védetté 
nyilvánított facsoport egyedei, hanem azok 
sarjai. 

Dalos-kő Emlékmű TV toronytól Dk-re 0541/2 Nem védett. A Dalos-követ az első itt 
megrendezett, közel 600 énekes 
részvételével lezajlott dalosverseny 
emlékére állították. Ez 1863-ban történt. A 
19. század végén rendszeresen tartottak itt 
kórustalálkozókat is. Innen származik a 
magaslat elnevezése: Dalos-hegy (404 m). 

Altdörfer Viktor 
emléktábla 

Emléktábla A Károly-kilátótól a 
kék sáv jelzése illetve 
a Lővér szállótól a 
sárga háromszög 
majd a kék sáv 
jelzésen 

0541/2 Nem védett, turistapihenőhely, ahol egy 
emléktábla található. (A Soproni 
Városszépítő Egyesület több hasonlót is 
kialakított, mely a legtöbb esetben helyi 
vonatkozású személynek állítanak 
emléket.) 

 

 
Ojtozi emlékmű Emlékmű Fagus hotel melletti 

kék jelzésen haladva 
0531 Nem védett. Az emlékmű az 1917. 

augusztus elején az erdélyi Ojtozi 
szorosban harcolt soproni 18-as honvédek 
emlékét őrzi. Az 1934-ben felállított (az 
akkori Gleichenberg-allén) emlékművet 
amely az Ojtozi-szorosban állítottnak, 
majd megsemmisítettnek mása Dabóczy 
István szobrászművész, a Rákóczi Honvéd 
Főreáliskola tanára készítette. Az 
emlékmű körül pihenő padok vannak. A 
sétaúton egyúttal az egyik erdei tornapálya 
halad. 

Kőbérc-Oromvégi 
kőfejtő 

Külszíni fejtés Brennbergbánya, 
Kovácsárok 

0652/3 Brennbergbányától K-re, a Kovácsárok 
óbrennbergi szakaszára nyílik szép kilátás 
a Kőbérc (Steinriegel) egykori 
kőfejtőjéből. 

Kovács-árok Folyóvízhez 
kapcsolódó 
képződmény 

Brennbergbánya, a 
Kovács-kútnál lép a 
felszínre a patak vize, 
és Óbrennbergen 
keresztülfolyva a 
brennbergi völgybe 
jut a víz 

0650/3 Védett, fontos élőhely, melynek állapotát 
jól jellemzi, hogy az utóbbi években 
szépen megerősödött a pisztráng 
állománya. Az árok neve utal a benne 
folyó víz energiájának a korabeli 
felhasználási módjára. A patakmeder 
erősen belevágódott a talajba, mely az 
elmúlt nyarak heves esőzéseire vezethető 
vissza. 

Régi lovarda Istálló 
(jelenleg raktár) 

Harka felé vezető út 
mellett, Brand-major 

0505/4 Lovardaként funkcionált idős, hosszú 
épület, ma raktárként használják. 

Fehér Barlang Barlang Soprontól K-re, 
Szárhalmi erdő, 
Pintytetőhöz közel, 
attól DK-re 

0101 Felhagyott mészkőbánya udvar bányászat 
által kialakult barlanggal. 

Fertői présház Présház Balf, a Fő utca végét 
elhagyva a földes utat 
szegélyezi. 

0158 Idős, magában álló, présháznak épült 
épület a legértékesebb soproni 
szőlőterületek mellett. 

Egyedül álló 
kocsánytalan tölgy 

Jelesfa Balfi Fehér út mellett 
a szárhalmi erdő DK-
i sarka mellett 

0160/107 A szárhalmi erdő DK-i sarkában a Fehér út 
mellett található szoliter kocsányos tölgy 
egyed. 

Balfi-Fertő vonulási 
útvonal 

Cserjés 
szegélyek 

Balftól 2,8-3,2 km-re 
Fertőrákos irányába, 
az út jobb oldalán (a 
Fertő-tó felé) 

01444 Az útszakasz fokozottan védett területre 
vezet, a Nemzeti Park munkatársai és egy 
horgászegyesület tagjai használják. Egy 
helyen sorompó zárja le, azon túl csupán 
engedéllyel szabad lépni. A terület fontos 
béka vonulóhely. Az út mindkét oldalán a 
nádas terület látható, néhány, az út 
mentén, vagy magasabb talajszintre 
telepedett fűzfával. 

Fehér úti présház Présház Balf, A Gomba-hegy 
és Új-hegy közt 
haladó Fehér úton, 
két erdeifenyő mellett 

0245/4 Nem védett, idényszerűen használt 
présház, amely egy idős fenyő alatt 
helyezkedik el. 

Tekerős kút egyedül 
álló kocsánytalan 
tölggyel 

Kút Balfi műút mellett 0331/149 Tekerős kút szoliter kocsánytalan tölggyel 
a balfi műút mellett. 

Fűzfa-kút Kút Balf és Fertőrákos 
közti út bal oldalán a 
busz végállomástól 
2,2 km-re 

0266/6 Nem védett közkút, pihenőhely a Sopron-
Balfot és Fertőrákost összekötő közút 
mentén. A kút jelenleg nem működik. 

Új-hegyi présház Présház Balf, Az Új-hegy 
csúcsától 100 méterre 
DK-re, a betonút jobb 
oldalán 

0232 Nem védett, használaton kívüli, nagyon 
idős présház. Vakolatlan, tégla építésű, a 
tetejét nagyon idős hódfarkú cserép fedi. 
Körülötte bokros, cserjés bozótos húzódik. 
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Új-hegyi csatornák Csatorna Balftól kb. 2 km-re 

északra, az Új-hegy 
keleti lejtőjén, a 
Steiner- és a Köves-
dűlő között 

0242/14 Nem védett, időnként jelentős mértékű 
többletvíz elvezetésére, így a termőtalaj 
megóvására hivatott. 

Új-hegy kilátópont Kilátópont A Balfról 
Fertőrákosra vezető 
út 2-es számú 
kilométerkövénél 
balra a dűlőúton 1 
km-re 

0240/21 Nem védett kaszálórét, ahonnan a 
magassága révén nagyon szép panoráma 
tárul elénk a Fertő-tájról. Erről a pontról 
egyszerre lehet látni a tó és a kiterjedt 
nádas óriási méretét, a tó magyar oldala 
mentén végződő Szárhalmi-dombságot, az 
osztrák oldalon a tó mellett húzódó Lajta-
hegységet, valamint a tó keleti oldala 
mentén jellemző lapos területeket. 

Konradsatzi bokros Cserjések Balf külterület, 
Fertőrákos felé a 
közút és a nádas 
között a település 
szélétől 400 méterre 
található 

01459/1 Védett. A Fertő-tó pufferzónájának része a 
bokros, gyepes földterület, amely most 
vadászati hasznosítás alatt áll. 

Kőhalmi dombi kert Gyűjteményes 
kert 

Balf, A Kőhalmi-
domb csúcsától keleti 
irányban 300 méter 

0238/19 Nem védett. Kertészeti növénytermesztés 
folyt a területen ezért ma is sok 
dísznövény található a kertben. 

Ránisi-kaszálórét Művelési 
szerkezet 

Balf Fertőrákos felé 
levő határán, a 
közúttól jobbra, 600 
méterre 

01463/3 Védett, kaszálóként hasznosított rét. 

Kiszáradt patakvölgy Folyóvíz 
munkája által 
létrehozott 
felszínforma 

Balf, A Castrum 
kempingtől a piros 
sáv turistajelzésen 
indulva, majd az első 
nyiladékon jobbra 
fordulva, Sopron 
irányában kb. 1,2 km-
re 

0326/2 Nem védett. A Vadvirág Erdőbirtokossági 
Társulás tulajdonában található területen 
van a patakmeder, erdészeti út halad rajta 
keresztül. 

Határkövek Határkő Balf és Fertőboz 
között a Fertő 
szélében 

01348 Mészkőből faragott határkövek. 

Határkövek Határkő Balf és Fertőboz 
között a Fertő 
szélében 

03149 Mészkőből faragott határkövek. 

Gyepes gyümölcsös 
balfi szőlőkben 

Felhagyott 
gyümölcsösök 

A Balfi út és a Fürdő 
sor elágazásánál, az 
úttól északra, 300 
méter hosszan 

0303/14 Nem védett, nem hasznosított idős 
gyümölcsöskert, közelében ma lakópark 
épül. 

Magas erdei határkő Határkő Balfi út Fertő sori 
leágazásától dél-
nyugatra kb. 100 
méterre a 
domboldalon 

0326/2 Nem védett régi határkő. Felirata (…1914-
1917…G.F.) nehezen olvasható. 

Jegenyenyár fasor Fasor A Balfot Fertőbozzal 
összekötő út mentén 

01526/35-
36 

Nem védett. A Balfot Fertőbozzal 
összekötő út mentén álló középkorú 
nyárfasor, hiányos. 

 

A településrendezési tervekhez örökségvédelmi hatásvizsgálat készítése szükséges. A jelen tervvel együtt 

készülő és a jelen terv jogi alapját képező településszerkezeti tervhez készült örökségvédelmi 

hatásvizsgálat (VÁTI Kft., 2011.). Jelen terv az örökségvédelmi hatásvizsgálatban leírtakkal összhangban 

van, annak kiegészítése nem szükséges. 

 

A hatástanulmány ajánlásai a külterületre vonatkozóan: 

 További külterületek belterületbe vonásának kerülése. 

 A beépítések építészeti és esztétikai minőségének szabályozása a szabályozási tervekben és a 

helyi építési szabályzatban. 

 A meglévő lakóterületek direkt és indirekt módszerekkel való vonzóvá tétele, ezáltal a 

peremterületekre való kiköltözés igényének csökkentése. Pl. zöldfelületek minőségének 

javításával, a felújításhoz adott kedvezményekkel, támogatásokkal, uniós pályázatokban való 

segítségnyújtással stb. 

 A mezőgazdaság, kertészet felélesztése: önkormányzati, állami támogatással, pályázati 

lehetőségek keresésével. 

 A hagyományos művelési formák támogatása: közvetlen és közvetett önkormányzati segítséggel, 

pályázati lehetőségek kihasználásával. 

 Ismeretterjesztés, tudatformálás, a helyi identitástudat növelése: a helyi civil szervezetek, az 

egyetem, tanárok, óvónők bevonásával. Az óvodákban, iskolákban a soproni tájjal foglakozó 

programok szervezése. Nyilvános és ingyenes előadások tartása a média felhasználásával a táji 

értékekről, az EGYES EMBER szerepének fontossága. 

Beépített területek a külterületeken 

Javaslatok a külterületi létesítmények kapcsán: 

 a szerkezeti tervben szereplő belterület további terjeszkedésének megakadályozása, de legalábbis 

korlátozása, 

 a táj a helyiek identitástudatában betöltött szerepének elmélyítése, 

 a kertkultúra felélesztése: társadalmi rendezvényekkel, a társadalmi szervezetek támogatásával, 

 a használaton kívüli, elhagyott mezőgazdasági üzemi épületek ésszerű hasznosítása, ill. a terület 

rekultiválása, 

 a volt mezőgazdasági üzemi telepek lakóterületté való átalakításánál igényes és tájbaillő építészeti 

megoldások alkalmazása, 

 a hulladéklerakó rekultiválása, 

 a különleges és gazdasági létesítmények körül védőfásítások létesítése ill. karbantartása. 



 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOPRON MJV KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

29

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozási követelmények 

Sopron külterületét több vízbázis védőterülete is érinti. Ezek egyike a Sopronkőhidai rétegvízre 

támaszkodó működő vízbázis, mely védőidom kijelölő határozattal nem rendelkezik, jelenleg 

folyamatban van a védőidom kijelölése. Sopron külterületével határos a fertőrákosi vízbázis védőterülete 

is. A vízbázis a H-5274-5/2009. számú kijelölő határozattal rendelkezik. 

Az érintett területek hasznosításával kapcsolatban figyelembe kell venni a vízbázisok, távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet vonatkozó előírásait. A szabályozási terv készítése során a fentieket figyelembe vettük. 

 
Sopron település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a fokozottan, részben kiemelten 

érzékeny felszín alatti területek közé tartozik. A területekre előírt szabályokat figyelembe vettük a 

tervkészítés során. 

 
Sopron Megyei Jogú Város a mód. 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 11. számú „Kijelölt Városok” 

légszennyezettségi zónába tartozik, melyet a tervezés során figyelembe kell venni. A levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A jogszabály 4. § (3) bekezdése rendelkezik a jogszabály 4. 

mellékletében felsorolt légszennyező anyagok esetében meghatározott területre vonatkozó ökológiai 

rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintekről. 

 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

előírásait valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-

EüM együttes rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. 

 
A távlati közlekedési fejlesztések esetében az adott közlekedési létesítmény nyomvonalának 

környezetében a zajvédelmet szolgáló védőtávolságot ki kell jelölni és azt lakó és zajtól védendő 

funkciójú létesítmények számára nem lehet kijelölni. 

 
A településrendezési tervekhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet szerint környezeti vizsgálat készítése szükséges. A jelen tervvel együtt készülő és 

a jelen terv jogi alapját képező településszerkezeti tervhez készült környezeti vizsgálat (VÁTI Kft., 

2011.). A településszerkezeti tervhez képest jelen terv területhasználattal járó változtatást nem tartalmaz, 

a környezeti értékelésben leírtakkal összhangban van, annak kiegészítése nem szükséges. 

 

 

Környezeti vizsgálat szabályozási terv készítése során figyelembe vett megállapításai: 

A város 2001-ben jóváhagyott településszerkezeti terve igen nagytávra tervezte a települési fejlesztéseket. 

Sem a lakónépesség növekedése, sem a gazdasági területhasználat nem növekedett olyan mértékben, 

amely további jelentős kiterjedésű terület igénybevételt jelentene. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a megyei jogú város beépítésre 

szánt területeit figyelembe véve elérte eltartóképessége határát. A tervjavaslat hosszú távon is csak 

korrekciókat, kisebb bevonásokat javasolhat, tekintettel a város örökségi és természeti értékekben való 

gazdagságára. A megelőző településrendezési tervekben kijelölt települési/fejlesztési határokon belül a 

város az elmúlt évtizedben így is robbanásszerű növekedést ért el (elsősorban lakó, üdülő és gazdasági 

területhasználatok terén). Az elfogadott környezetvédelmi program is megállapította, hogy a város 

terjeszkedése az elmúlt évtizedekben drasztikusan növekedett. 

(A 2001 óta megjelent fenntarthatósági és egyéb környezeti kompenzációk kötelezően nem írhatók elő a 

településre, mivel a beépítésre szánt területek kijelölése még ezek előírások előtt történt meg. A város 

fejlődését a magyarországi „versenytársakhoz” képest a 2001-es terv megalapozta. Az elfogadott 

környezetvédelmi program alapján azonban, a közösségi értékekre tekintettel, szükséges a jövőben 

felülvizsgálatra kerülő szabályozási tervekben ütemezési javaslatok kidolgozása, illetve 

környezetvédelmi, természetvédelmi, tájképvédelmi, zöldfelület-fejlesztési javaslatok beépítése.) 

A folyamatosan változó és szigorodó jogszabályi környezet miatt a felülvizsgálat jelentős visszalépéseket 

nem fogalmazott meg. Környezeti szempontból indokolható volna azonban a település tervezett 

határainak visszafogása, különös tekintettel a Soproni-medence beépítettségére és a Soproni-hegység, 

Fertő-melléki dombság természeti, táji érzékenységére. A fenti következtetéseket támasztja alá a 

környezetvédelmi program településrendezési tervhez történő kapcsolódásának leírása: 

„a területhasználati szerkezeti terv hosszú távú és bizonytalan megvalósulásáig célszerűbb lehet a 

meglévő területhasználat lehetőségét továbbra is biztosítani a szabályozásban, de olyan módon, hogy az 

ne veszélyeztesse a szerkezeti terv elhatározásának későbbi megvalósulását.” 

 

Környezeti igénybevétel a környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának tükrében: 

 a környezeti elemekre és a környezeti elemek rendszereire ⇒ az újonnan kijelölt beépítésre szánt 

területek esetében területfoglalás következik be, ellenben ennél nagyobb térmértékű a 

visszalépések területe; a javasolt településszerkezeti terv lehetőségeihez méreten (szerzett jogok, 

hosszú távú települési érdekek) a környezeti elemek minőségét javító intézkedéseket is tartalmaz; 



 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOPRON MJV KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

30

 a Natura 2000 területek állapotára ⇒ a Brand-major bővítésére készült, majd kiegészített Natura 

2000 hatásbecslés, mely a jelen dokumentáció terviratai között szerepel. Natura 2000 területen 

egyéb új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, az egyéb tervezői javaslatok kedvezőbb 

állapotokat eredményeznek az európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területeken; 

a Szárhalmi erdő parkerdő besorolású erdeinek védelmi rendeltetésbe sorolása nem veszélyezteti a 

természeti értékeket (a Dudlesz-erdő is faanyagtermelő erdő, ennek ellenére védelmi rendeltetésbe 

sorolja a terv); 

 természeti rendszerekre, élővilágra, ökoszisztémákra ⇒ a Tk természetközeli terület bevezetése, 

összhangban a meglévő kezelési tervekkel is, kedvező hatásokat eredményez az élővilágra; 

 tájra ⇒ az országos jelentőségű tájképvédelmi terület települési szinten pontosításra (bővítésre 

került), a szőlészeti hagyományok erősítése is kedvez tájképi hatásokat eredményez; 

 településre, településszerkezetre és épített környezetre, építészeti és régészeti örökségre ⇒ az 

örökségvédelmi hatástanulmány elemzi. 

 

Konkrét javaslatok környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, 

melyeket a szabályozási terv készítése során részben, vagy egészében beépültek a tervbe: 

 Kz, nagy zöldfelületű különleges területen a beépítettség korlátozása, a tervezett funkció és 

helyszíni–szomszédsági adottságoktól függően. 

 A védelmi és gazdasági rendeltetésű erdőterületeken a meglévő épületek karbantartó és 

komfortnövelő beruházásaihoz 25-50 m2 bővítési lehetőség megadása. 

 A településen áthaladó vízfolyások mellett legalább telken belüli zöldsávok szabályozása. 

 Tájképvédelmi, városképvédelmi javaslatok kidolgozása (látványterv, tájba illesztési 

dokumentáció előírása). 

 Zöldfelület-fejlesztési javaslatok, különböző beültetési kötelezettségek szabályozása indokoltság 

szerint. 

 A közlekedési területek szabályozása esetén megfelelő szélességű zöldsávok számára 

helybiztosítás, tekintettel a fás szárú növények védelméről szóló jogszabályra. 

 A mezőgazdasági területek szabályozása esetén a szőlészeti hagyományokat erősítő szabályozás 

kidolgozása. 

 

Szabályozást befolyásoló védőtávolságok, egyéb korlátozások 

 Bányatelek: 

Az érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal legfrissebb (2011. 11. 24.) nyilvántartása, az EOV sarokpont-koordinátákat 

tartalmazó adatbázisa alapján került feltüntetésre. 

 

 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: 

Az OTrT-ben az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület a következőképpen definiált: „országos 

területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de 

bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, 

lignit és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók”. 

Bányatelekkel nem lefedett ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület a Kópháza felé eső 

megkutatott agyagvagyon (0455/2-21 hrsz-ú területrész) a Bányakapitányság adatszolgáltatása 

szerint. A megadott koordináták alapján vonallal lehatárolt formában az ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület kijelölésre kerül, mellyel egyidejűleg a településszerkezeti terv 

mezőgazdasági területfelhasználásban tartja. 

Tájképvédelmi szempontból az agyagvagyon kitermelése kedvezőtlen táji hatásokat 

eredményezhetne: a Harkai-csúcs előterében húzódik a lelőhely dombvonulata, amely a Soproni-

medence sík területén karakteres tájelem. A települési szinten pontosított országos tájképvédelmi 

terület magába foglalja a nyersanyagvagyon területét. Az OTrT alapján bányászati tevékenységet 

a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 

 Felszínmozgás veszélyes terület: 

A településszerkezeti terv mellékleteiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre 

kerültek a felszínmozgás-veszélyes területek: 

- az illetékes Bányakapitányság és jogelődje (Magyar Geológiai Szolgálat) által kiadott 

településrendezési tervekhez adott államigazgatási véleményei alapján (szöveges területi 

lehatárolás), illetve 

- a Bányakapitánysággal történt, településszerkezeti terv késztőinek egyeztetése keretében 

(konkrét mozgások helyszínei, alábányászott területek) kapott adatok alapján. 

A felszínmozgás-veszélyes területeket a szabályozási terv is feltünteti. 
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 Településgazdálkodási terület védőövezete: 

- Központi szennyvíztisztító 

Az 1971-ben üzembe helyezett, majd 1987-ben biológiai fokozattal kiegészített szennyvíztisztító 

védőövezete eredetileg 1000,0 m volt. 2008-ban teljesen átépített szennyvíztisztító védőövezetét 

300,0 méterben határozták meg. Ez a 300,0 méteres védőövezet került feltüntetésre a terveken. 

 
- Balfi szennyvíztisztító 

Balf településrész szennyvizeinek tisztítását önálló szennyvíztisztító berendezés végzi, mely a 

településrész közvetlen közelében helyezkedik el. A tisztítótelep védőövezete 300,0 m, a 

védőövezeten belül több lakóház és más létesítmény is található. 

 

- Harkai úti hulladéklerakó 

A Harkai úti hulladéklerakónak a Felügyelőség által a településszerkezeti terv készítőinek 

megküldött működési engedélyeiben (határozatokban: H-1465-12/2004. I. sz., H-21837/2005. I., 

H-395-18/2006., H-9887-12/2007, valamint K- 5991-15/2009. sz. körny.v.-i működési és 

egyben egységes környezethasz.-i eng.-ben) nem szerepel a levegővédelmi védőövezetére 

vonatkozó adat. A javasolt településszerkezeti terv a Lőverek városrészre készült szabályozási 

tervben szereplő, 500,0 méteres védőövezetet vette alapul, melyet jelen terv is átvesz. A lerakó 

üzemelésének határideje 2012. december 31., melynek bővítése, fejlesztése nem szerepel a 

hulladékgazdálkodási tervekben. 

 

 Barlang felszíni védőövezete: 

Ahogy azt korábban leírtuk és részleteztük, hogy Sopron közigazgatási területén több barlang 

található. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény többek között rendelkezik a 

barlangok védelméről is. A törvény 48. §-a kimondja, hogy amennyiben szükséges úgy az 

illetékes miniszter kijelölheti a barlang felszíni védőövezetét, meghatározhatja a védőövezetre 

vonatkozó korlátozásokat is. 

A 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet foglalkozik a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről. 

A rendelet melléklete Sopron esetében 3 db helyrajzi számot sorol fel: 0101, 0102/1, 0932. A 

0101 és a 0102/1 hrsz a Pihenő-kereszti 1-5. sz. barlangok, a 0932 hrsz pedig az Ottó-barlang 

felszíni védőövezete. 

A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet szól a barlangok nyilvántartásáról. A rendelet 1. sz. melléklete 

határozza meg, hogy a barlangok esetében milyen adatokat kell rögzítni, többek között a barlang 

védelmi helyzete, felszíni területre vonatkozó adatok (hrsz, korlátozások) stb.. Ezeket az Országos 

Barlangnyilvántartásban kell vezetni. A nyilvántartás a fenti barlangok felszíni területére 

vonatkozó, a természetvédelmi oltalmon túli korlátozásokat nem tartalmaz. 

 

 Hidrogeológiai védőterület: 

A Sopron közigazgatási területén és közvetlen környezetében három vízbázis található. Sopron 

területén a sopronkőhidai (kis-tómalmi, csalánkerti kutak is ide tartoznak) és a somfalvi, a 

szomszédos Fertőrákos területén a pedig a fertőrákosi vízbázis. 

A fertőrákosi és sopronkőhidai vízbázisokra elkészültek a diagnosztikai vizsgálatok és ezek 

alapján a védelembe helyezési tervek. Fertőrákosi vízbázisra 2009-ben adta ki a határozatot a 

vízügyi hatóság. A vízügyi hatóság a sopronkőhidai vízbázis védelembe helyezési eljárásában 

előírta, hogy a sopronkőhidai vízbázis és a tómalmi-csalánkerti kutak védelembe helyezési terve 

egymással összefüggésben, egy dokumentációban kerüljön meghatározásra. Ez a munka jelenleg 

tervezési fázisban van. 

A somfalvi galéria elhelyezkedése, környezetének beépítettsége, a becsült védőterületen levő 

területhasználat már középtávon sem teszi lehetővé a védhetőségét, ezért ennek kiváltása 

szükséges. 

A terven feltüntetésre kerültek a vízbázisok belső, külső, felszíni, valamint a rétegbeni 

hidrogeológiai védőterületük. 

A fentieken túl feltüntetésre került a Balfi Gyógyfürdő (65176-2/1995 sz. határozat), valamint a 

Balfi Ásványvíz palackozó üzem (H-4737-5/2009 sz. határozat) kijelölt hidrogeológiai védőidoma 

is. 

 

 Nyílt karszt területe: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény többek között rendelkezik a földtani 

természeti értékek általános védelméről is. A törvény 19. § (3) bekezdése felhatalmazza az 

illetékes minisztert, hogy tegye közzé a nyílt karszt területek jegyzékét.  

A Sopron közigazgatási területét érintő nyílt karszt területe a 8002/2005. (MK 138.) KvVM 

tájékoztató, a nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről alapján került lehatárolásra. 
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 Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület: 

A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeket a 219/2004. (VII. 21.) a 

felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet részletezi 2. sz. mellékletében: 

- üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek – külön 

jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi 

határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei, 

- azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, 

mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, 

-  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni 

állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint regisztrált 

természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is, 

-  a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály 

szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei. 

 

Sopron közigazgatási területén – fentiek alapján – a felszín alatti víz állapota szempontjából 

fokozottan érzékeny területbe tartozik: 

- a vízbázisok hidrogeológiai védőterületei által lefedett területek, 

- a nyílt karszt területe, valamint 

- a Fertő-tó területe és 250,0 m széles parti sávja. 

 

 Gyógyhely védőterülete, határa: 

Az Egészségügyi Közlöny 1971. évi 1. számában jelent meg az egészségügyi miniszter 

526/Gyf/1970. számú határozata, amely Sopron Lővérek, valamint Balf-fürdő területének 

gyógyhely és üdülőhely használatát engedélyezte. Sopron (Balf-fürdő) tekintetében az első 

engedély az 1961. évben került kiadásra. 

Nemrégiben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Győgyfürdőügyi 

Főigazgatósága (OGYFI) kérte az Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a gyógyhelyek területét, 

tekintse át azok törzskönyvi bejegyzését, és amennyiben változás állt be gondoskodjék a 

törzskönyv megújításáról, mivel ez utoljára 1984-ben történt meg. 

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet rendelkezik a 

gyógyhelyek kijelöléséről, szabályairól. 

A településtervezés során a következőket kell figyelembe venni: 

- a gyógyhely határát és védőterületét a terület- és településrendezési terven fel kell tüntetni. A 

gyógyhelyet érintő rendezési terv elfogadása vagy módosítása előtt az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala véleményét ki kell kérni, 

- gyógyhelyen és annak környékén a betegek gyógykezelését hátráltató, tiltott tevékenység 

mindaz, ami az éghajlati viszonyokat és a tájjelleget tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy a 

betegek nyugalmát zavarja, gyógyulását hátráltatja. Ilyenek különösen a víz-, por-, füst- és 

gázszennyezéssel, a levegő kémiai vagy biológiai szennyezésével, bűz keletkezésével, zajjal, 

valamint a növényállomány és a domborzat megváltoztatásával járó tevékenységek. 

 

A soproni két gyógyhely és védőterülete a felülvizsgálat alapján került lehatárolásra. Ezek közül a 

balfi (sem a gyógyhely területe és védőterülete) nem érinti a tervezési területet. 

 

 Mikrohullámú összeköttetés védőterülete: 

Ismereteink szerint három olyan mikrohullámú összeköttetés van, amihez tartozik védőterület és 

védőterületen belüli magassági korlátozás. Ezek a Sopron-Fertőszentmiklós, Sopron-Répcelak, 

valamint Sopron-Győr közötti összeköttetések. Az alábbi táblázatok tartalmazzák az 

összeköttetések védősávját és a védősávon belüli magassági korlátozásokat: 

 

Magassági korlátozási értékek Sopron-Fertőszentmiklós 
összeköttetés 30,0-30,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, Széchenyi tér 7-11. 0,80 25,0 
0,80 1,10 6,0 
1,10 2,00 12,0 
2,00 2,40 16,0 
2,40 3,70 8,0 
3,70 4,50 14,0 
4,50 5,60 5,0 
5,60 6,80 16,0 
6,80 Sopron-Fertőboz 

közigazgatási határ 
86,0 
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Magassági korlátozási értékek Sopron-Győr 
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, TV-torony 0,20 40,0 
0,20 0,40 70,0 
0,40 0,75 110,0 
0,75 2,00 150,0 
2,00 2,80 155,0 
2,80 5,60 190,0 
5,60 6,40 165,0 
6,40 7,00 145,0 
7,00 8,00 170,0 
8,00 Sopron-Fertőboz 

közigazgatási határ 
220,0 

 

Magassági korlátozási értékek Sopron-Répcelak 
összeköttetés 100,0-100,0 m széles védősávjában 

Sopron közigazgatási területén belül 
szakasz 

/-tól (km), -ig (km)/ 
magassági korlátozás 

(m) 
Sopron, TV-torony Sopron-Harka, 

valamint Sopron-
Kópháza 
közigazgatási határ 

190,0 

 

 Fertőrákosi Piuszpusztai repülőtér: 

Tómalom településrésztől északra, Fertőrákos közigazgatási területén, Piuszpusztán 1996 óta 

működik nem nyilvános fel- és leszállóhely polgári kisrepülőgépek számára. A repülőtér egy 

kijelölt füves kifutópályával rendelkezik. 

A repülőtér kifutópályáinak akadálytalan megközelítését biztosítani, azt a településrendezési 

tervben rögzíteni szükséges az alábbiak szerint: 

A kifutópálya küszöbpontjától mért 150,0 m távolságú ponttól indulóan, vízszintes értelemben a 

pályatengelytől 15-15°-os szögű egyenessel határolt, a ponttól 2%-os emelkedésű sík fölé 15 km 

távolságig építmény nem nyúlhat. 

Az oldalsáv szabadon tartásának biztosítására a kifutópályák tengelyétől indított 1%-os 

emelkedésű síkon felül építmény nem nyúlhat. 
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Tervezési terület tagolódása a településszerkezeti terv szerint 

 Beépítésre szánt területek: 

- Lakóterület: 

1. kertvárosias (Lke): Brand-major meglévő, valamint fejlesztésre kijelölt területe 

2. falusias (Lf): Nyugati-major lakóházakkal beépült része 

 

1. Brand-major 

Brand-major Sopron közigazgatási területének déli részén helyezkedik el, közel Harka község 

közigazgatási határához. A major a 8645. jelű Sopront Harkával összekötő országos mellékúton 

érhető el. 

Brand-major sokáig beépítetlen terület volt, az 1856-57-es Sopron Vármegyei kataszteri 

térképen épületállománynak még nincs nyoma. A második világháború után a téeszesítés 

Sopront se kerülte el. A város első szövetkezeti gazdasága 1948-ban a Brand-majorban alakult. 

Az un. Brand-majori Üzemegység a várostól délre, a Sopron-Kőszegi út mentén terült el. 

Területén észak-déli irányú dombvonulat húzódik végig, lejtői keleti és nyugati fekvésűek. A 

dombvonulat a Harkai csúcsnál megszakad és az itt képződött déli fekvésű lejtőre őszibarackot 

telepítettek. A nyugati lejtőn voltak az alma- és körte-telepek, a keleti lejtőn 1963-ig szőlő volt, 

ezt a rekonstrukció keretében kivágták. 

Az új nagyüzemi gyümölcstelepek létesítése 1950-ben kezdődött, ekkor a Brand-major 

környékén első ütemben 72 kat. hold, majd 73 kh. almást telepítettek. 

 

 
Magyarország topográfiai térképe a második világháború időszakából (kivonat) 

 

A feljegyzések megemlítik, hogy a Brand-major körüli területek intenzív termelésbe vonása 

esetén hosszabb időre volt szükség a termőre fordulás eléréséhez, mivel a Haraszti-lejtői 72 kh. 

almás helye 5 évig parlag volt, a 73 holdas almás a hajdani katonai gyakorlótérnek használt 

bozótos legelőn létesült, valamint a Harkai úti 50 kh. körtés helyén volt legelőt a második 

világháború utolsó éveiben tüzérségi lövegállásokkal, futóárkokkal és bunkerekkel építették be. 

1967-es felmérés szerint 

o épületei: 2 db hízómarhaistálló, 2 db juhhodály, 14 db baromfiház, hatlakásos sorház és 

kocsiszín, 

o állatállománya: 150 hízómarha, 880 juh és 3500 tyúk, 

o ültetvényei: 227 kh. alma, 50 kh. körte, 33 kh. őszibarack és 17 kh. ribizke. 

 

Az eredeti major 60 férőhelyes istállóból, kocsiszínből és egy sorházból állt. 

A határozottan alpesi környezetben az állattenyésztők 160-as bikanevelő-telep, 1200 db-os 

juhászat és 4000 tyúkkal tojótelep létesítését irányozták elő és ennek megfelelően épültek az 

istállók. 

 

A megfelelő klimatikus és talajviszonyokat kihasználva az üzemegység területét gyümölcsössel 

telepítették be olyan iramban, hogy nem maradt terület az állatállomány szálastakarmánnyal 

való ellátására. A helyzeten azzal enyhítettek, hogy 200 kh. szőlőt kivágtak és ezzel a 

szántóterület kétszeresére emelkedett. 

 

Az állattartás visszaszorulása miatt több épület használaton kívülivé vált, majd ezeket később le 

is bontották, a régi épületek közül egyedül csak a volt lovarda épülete maradt meg, melyet ma 

raktárként hasznosítanak. A major funkcióváltása, átalakulása előtt lebontásra került egy 

birkaistálló, a 6 lakásból álló lakóépület, valamint egy 8 lakásból álló lakóépület is, melyben 

komfort nélküli szolgálati lakások voltak. 

 

A régi lovardától északra lévő 0504/1 hrsz-ú ingatlanon 2 db kb. 30-40 éve épült gazdasági 

épület van, jelenleg lótartásra használják őket. Az épületekben összesen 10-12 db lovat tartanak. 

Az un. Brand-majori Lovasudvarban a lovagoltatás, a lovas oktatás, képzés kb. 15 éve működik. 

 

ekkor már 2 db 
épületet fel lehet 
fedezni a térképen
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Előtérben a Brand-major, háttérben Sopron városa (légifelvétel, 2010.) 

 

 
Brand-major (légifelvétel, 2010.) 

 

Az első lakóépületek a régi lebontott lakóépületek helyére épültek 2000-től folyamatosan. A 

területen több típusú lakóház épült: 1 lakásos sorházak, 1 lakásos családiházak, 6,12, valamint 

20 lakásos társasházak. A területen összesen 128 db lakás létesült. Az egylakásos házak 

földszint+tetőtér kialakításúak, a soklakásos házak többszintesek. A 12, valamint a 20 lakásos 

társasházakhoz mélygarázs is épült. 

A lakások többségét a Sopronból kitelepedő fiatal családok választották, ezért is mondható, 

hogy az itt lakók korösszetétele fiatalkorú. Brand-majorban ma közel 400-an laknak, ami több 

mint 3 fő/lakást jelent, ez jóval magasabb, mint a megyei (2008.: 2,47), valamint a városi 

(2008.: 2,41) átlag. 

Az alapfokú intézmények közül általános iskolaként az itt lakó iskoláskorúak közel 30%-a a 2,5 

km-re lévő harkait választja annak közelsége, megközelíthetősége miatt. A többi intézmény, 

valamint a kereskedelem-szolgáltatás vonatkozásában a helyben lakók a városban lévőket 

részesítik előnyben. (Helyben működött egy kiskereskedelmi üzlet, de nem volt rentábilis.) 

A fentiek miatt az összes lakásra kb. 140 db személygépkocsi jut, ez közel 1,1 szgk/l jelent. 

 
Épületvizsgálat 

A kialakult területhasználatra tekintettel a felülvizsgálat településszerkezeti terv a kertvárosias 

besorolást javasolta. (A lótartást szolgáló gazdasági épületek részére is megfelelő a kertvárosias 

besorolás, mivel mint sportépítmény vagy egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület 

fejlesztési terület 

fejlesztési terület 
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fenntarthatók, bővíthetők.) A fejlesztésre kijelölt területet is szintén kertvárosias lakóterületbe 

sorolta. 

A fejlesztési terület (0499/21-23) esetében a felülvizsgált településszerkezeti terv több olyan 

tényezőt említ, melyek befolyásolhatják a fejlesztés megvalósíthatóságát: 

o a 0499/20, 21 hrsz-ú telek átlagosnál jobb minőségű termőföld, 

o a 0499/21-23 hrsz-ú területek borszőlő termőhelyi kataszteri területbe soroltak, 

o a 0499/21-23 hrsz-ú területek több szintű természetvédelmi érintettsége (Natura 2000, 

ökológiai hálózat-pufferterület, tájképvédelmi terület), valamint 

o a 0499/22, 23 hrsz-ú terület erdőtervezett erdő. 

 
Natura 2000 érintettség 

 
Ökológiai hálózat-pufferterület érintettség 

 
Tájképvédelmi terület érintettség  

Művelési ágak 

 

Időközben a 0499/20, 21 hrsz-ú telkek művelés alóli kivonása megtörtént, így a területek nem 

tartoznak az átlagosnál jobb termőterületek közé. Továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal 04.1/2419-7/2011 ikt.sz. határozata alapján a szőlő termőhelyi kataszterből a 0499/19-23 

hrsz-ú területek kivonásra kerültek. 

A Natura 2000 területek érintettsége kapcsán a fejlesztő elkészítette a területre (0499/20-23) a 

Natura 2000 hatásbecslést a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján. (Készítette: Dr. Kalmár 

Sándor, 2010. május) 

A hatásbecslés megállapította, hogy 

o kiemelt jelentőségű közösségi növényfajok, valamint közösségi jelentőségű növényfajok a 

beruházási területen nem fordulnak elő, 

o a kivitelezés alatt átmeneti zavaró hatásokkal kell számolni. Az építkezés zaja, a 

megnövekedett gépjárműforgalom, a munkálatokkal járó egyéb járulékos tevékenységek 

zavarhatják a környék állatvilágát. A hatás elsősorban a környék énekesmadarait érinti, 

amely azonban nem okoz jelentős változást, hiszen a szomszédos lakópark jelenleg is 

lakott, 

o a terület beépítése ellenére a beruházó törekedjen a telkek környezetbarát kialakítására. A 

fejlesztés során tartsa szem előtt a terület eredeti jellegét, az őshonos állatvilág érdekeit, 

o a kedvezőtlen hatások mérséklése, valamint kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

érdekében a 0499/22-23 hrsz-ú telkeken a szakhatóságok irányelvei alapján ültessen 

őshonos fákat, cserjéket, melyek a hatásbecslésben megjelölt közösségi jelentőségű 

állatfajoknak teremtenek életteret, így a fenti két hrsz esetében említett erdőtervezett erdő 

érintettségnek is eleget lehetne tenni. 

Tájképi szempontból kedvező adottság, hogy a tervezett fejlesztés területe a Harkai út felől 

erdővel takart lenne. A Soproni TK erdőségei felől pedig az elvárt fásítási kötelezettség 

(0499/22, 23 hrsz.-ú telkeken) jelenthet megfelelő látványvédelmet.  

A környező területek, valamint a tájkép védelme érdekében a területen a ma kialakult 

lakóparkhoz képest egy alacsonyabb intenzitású, családiházas beépítés támogatható. 
 

Fejlesztési terület javasolt szabályozása: 

A területet a Gida patak utcából kiágazó, a fejlesztési terület közepén vezetett legalább 12,0 m 

széles út tárja fel. 

A lakóutcán a következő útépítési elemek elhelyezése szükséges: 

o legalább egy 6,0 m széles útburkolat, 

o legalább egyoldali 2,0 m széles járda, 
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o legalább egyoldali 2,0 m széles utcai fasor, növényzet, 

o zárt csapadékvíz csatorna, 

o közvilágítás. 

A feltáró út D-i végénél, a közművek számára kijelölt terület mellett egy fordulót jelöltünk, 

habár a terület a meglévő mezőgazdasági utak segítségével körbejárható, de ezen utak 

paraméterei, kiépítettsége nem megfelelő egy ilyen jellegű forgalom elvezetésére. A 

mezőgazdasági utak fejlesztése pedig nem javasolható, mivel ezek további beépítéseket 

generálhatnak, ezért inkább egy fordulóval oldottuk meg a terület belső közlekedését. 

A fenti feltáróúton kívül közterület bővítést, fejlesztést csak egy helyen javasoltunk, a fejlesztési 

terület, valamint a beépült területek között, hogy a Brand-major villamos energia ellátását 

biztosító transzformátor állomás közterületről megközelíthető legyen. 
 

Az építési övezetek javasolt előírásai: 

A Brand-majori beépítések mellett az intenzívebb és a tervezett kevésbé intenzív beépítések 

közötti átmenet megteremtése érdekében építési övezet javasolt előírásai: 

o az építési övezetben telkenként 1 db épület építhető. Az épületben max. 6 lakás alakítható 

ki, és/vagy a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási, 

oktatási, egészségügyi funkciók helyezhetők el az övezetre meghatározott paramétereken 

belül, 

o legkisebb alakítható telek nagysága:   2.000 m2, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  20%, 

o megengedett legkisebb építménymagasság:  6,0 m, 

o megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m. 

A többi terület esetében: 

o az építési övezetben telkenként 1 db max. 2 lakásos lakóépület építhető, 

o legkisebb alakítható telek nagysága:   1.500 m2, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  15-25%, 

o megengedett építménymagasság:   6,0 m. 

 

A területen egy építési teleknyi játszótér kialakítása is szükséges, valamint a tájkép-, 

szomszédos területek védelme és a Natura 2000 érintettség miatti kompenzáció érdekében a 

0499/22, 23 hrsz-ú telken háromszintű növényzetből álló védőfásítást kell létrehozni. A fásítás 

döntő hányadát őshonos fafajok alkossák. (Ajánlott fajok: kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, 

hegyi juhar, mezei juhar, gyertyán, kökény, galagonya, szelídgesztenye, vadgesztenye.) 

  
Brand-major beépített részei: többlakásos lakóépületek 

  
Brand-major beépített részei: balra sorházak, jobbra családiházak 

  
Lovarda 

  
Fejlesztési terület 
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2. Nyugati-major 

A várostól nyugatra eső hagyományosan kialakult Nyugati majorban a mezőgazdasági üzemi 

tevékenységgel összefüggő tevékenységek szinte teljesen megszűntek. A majorhoz kötődően 

kialakult külterületi lakott helyeket a felülvizsgált településszerkezeti terv falusias lakóterületbe 

sorolta. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

A terület szabályozásánál elsősorban az illeszkedés szempontjait vettük figyelembe. 

  
Nyugati-major 

 

- Gazdasági terület – kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz): 

1. János-telep (Gksz1) 

2. Volt határátkelőhely (Gksz2) 

 

1. János-telep (Gksz1) 

Tómalom városrész mellett lévő, szinte azzal összenövő János-telepen a mezőgazdasági 

tevékenység mellett, azt háttérbe szorítva megjelent a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

tevékenység is, ami a környezeti normák betartása mellett szintén elfogadható és tervezhető a 

kialakult állapot figyelembe vételével. János-telep területe ma már inkább gazdasági 

(kereskedelmi, szolgáltató) területként, mint majorként funkcionál, főként ezért sorolhatta a 

felülvizsgált településszerkezeti terv a major teljes területét kereskedelmi, szolgáltató területbe. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o a területen elsősorban kisebb vállalkozások számára alakíthatók ki telephelyek, ahol 

kereskedelemi, szolgáltatási, raktározási, irodai, a tómalmi lakóterületek közelsége miatt 

nem zavaró hatású gazdasági célú épületek építhetők, továbbá a területen a mezőgazdasági 

tevékenységgel összefüggő épületek is elhelyezhetők, 

o a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 1 db szolgálati lakás is kialakítható, 

o legkisebb alakítható telek nagysága:   2.500 m2, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  40%, 

o megengedett építménymagasság:   7,5 m. 

 

2. Volt határátkelőhely (Gksz2) 

Sopron külterületén épületek, építmények határőrizeti céllal is létesültek. A határőrizet 

megszűnése, valamint az EU-hoz történő csatlakozás következtében ezen épületek, telepek 

elvesztették eredeti funkciójukat. Ez az átalakulás tájhasználati, területfelhasználási problémákat 

vet fel. 

Ezek a létesítmények a határőrizeti szempontoknak megfelelően kerültek kialakításra és 

elhelyezésük következtében másfajta feltételrendszernek nehezen felelnek meg. 

A soproni közúti határkilépő esete más, itt a funkcióváltás támogatható, ennek megfelelően a 

felülvizsgált településszerkezeti terv a volt közúti határátkelőhely területét kereskedelmi, 

szolgáltató területbe sorolta. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o a határátkelő területe alkalmas logisztikai célokra, úti kiszolgálásra, kamionterminál, 

kamionos pihenők kialakítására, kereskedelmi, szolgáltatási célokra, 

o legkisebb alakítható telek nagysága:   3.000 m2, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  40%, 

o megengedett építménymagasság:   7,5 m. 

  
Volt közúti határkilépő 
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- Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Km): 

1. Sopronpuszta (Km1) 

2. Táncsics-major (Km2) 

3. Nyugati-major nem lakóterületi része (Km2) 

4. Brand-major alatti volt szennyvízkezelő (Km2) 

5. Fényes-pince (Km3) 
 
1. Sopronpuszta (Km1) 

Sopronpuszta Soprontól északra, Fertőrákos község közigazgatási határa mellett fekszik, közel a 

sopronkőhidai vízműkutakhoz, annak védőidomain belül. Hagyományosan kialakult 

Sopronpusztán a mezőgazdasági tevékenységhez kötődő üzemi tevékenység részben 

visszaszorult, részben átalakult, a gazdasági épületek többségét mg-i gépek tárolására 

használják. A majorhoz tartozó nagyon rossz állapotú lakásokat még a mai napig használják. 

  
Sopronpuszta 

 

2. Táncsics-major (Km2) 

A hagyományosan kialakult Táncsics-majorban mezőgazdasági üzemi tevékenység (vetőmag 

feldolgozás, előállítás, értékesítés) folyik. 

  
Táncsics-major 

 

3. Nyugati-major nem lakóterületi része (Km2) 

Ahogy már az előzőekben írtuk, hogy a várostól nyugatra eső Nyugati majorban a 

mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összefüggő tevékenységek szinte teljesen megszűntek. A 

hagyományosan kialakult, nem lakóterületi, önálló hrsz-on lévő részén, amennyiben igény van 

rá újraéleszthető a mg-i üzemi tevékenyég. 

 

4. Brand-major alatti volt szennyvízkezelő (Km2) 

A majortól D-re, a harkai közigazgatási határ mellett, Brand-major alatti 0492/2 hrsz-ú területen 

folyékony hulladék ártalmatlanítását végezték, szennyvízleürítő működött, majd évekkel ezelőtt 

a területet rekultiválták. A rekultivációt követően a területet a Florasca Kft. fenntartási 

kötelezettséggel kaszálja, illetve a földalatti tartályokban kovaföldet víztelenítőt működtetnek. 

Mint telephelyet a jövőben is fenn kívánják tartani. 

 

5. Fényes-pince (Km3) 

A borfeldolgozásra alkalmas, 500 hl kapacitású pincét 2000-ben építették. 2003-tól a pincében 

vendégeket is fogadnak, az épület tetőtérben kialakítottak egy 50 fős kóstolótermet is. A pince 

különlegessége, hogy a soproni hagyományos pincékkel szemben, nem a városban a lakóházak 

mögött, alatt került kialakításra, hanem a szőlősorok között. 

A pince Sorpon-Balf-Fertő közötti háromszögben, Fertőrákost Balffal összekötő út mentén 

található. Személygépkocsival, autóbusszal könnyen megközelíthető, parkolás megoldott. 

Kerékpárral is egyszerűen megközelíthető, mivel a Fertő tavat megkerülő kerékpárút mellett 

található. 

A terület jelenlegi funkciónak megtartása, erősítése támogatható a környezet minimális terhelése 

mellett. 

  
Fényes-pince (Forrás: internet) 
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A területek javasolt szabályozása: 

o Sopronpuszta esetében új épület építését meg kell tiltani az ivóvízbázisok védelme 

érdekében, 

o a többi major esetében a mezőgazdasági termeléshez, növénytermesztéshez, szőlészethez 

kapcsolódó géptároló, terménytároló (raktár), feldolgozó, mg-i termékeket előállító, kezelő 

épületek, igazgatási és szociális épületek építhetők, Fényes-pince esetében vendéglátó 

funkció is megengedhető, 

o legkisebb alakítható telek nagysága:   1.500 m2, (Fényes pince esetében: 

10.000 m2) 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  30%, 

o megengedett építménymagasság:   épület esetén: 4,5-7,5 m, 

majorokban a tároló 

műtárgy esetén 12,0 m. 
 

- Különleges településgazdálkodási terület (Ktg): 

1. Harkai úti hulladéklerakó (Ktg1) 

2. Balfi szennyvíztisztító (Ktg2) 

 

1. Harkai úti hulladéklerakó (Ktg1) 

A Harkai úti régi hulladéklerakó lezárásra és rekultivációra került. A tervezett cséri regionális 

hulladéklerakó kiépítésének akadályai és lassú folyamata miatt Sopron MJV a régi lerakó 

mellett egy új – a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő – lerakókazettát létesített. A kazetta 

kapacitása 177500 m3, amely középtávon tudja biztosítani a térségben keletkező hulladékok 

elhelyezését. 

A Harkai úti hulladéklerakó betelése esetén sem szűnik meg a hulladékkezeléssel kapcsolatos 

tevékenység a telephelyen és ahhoz kapcsolódóan. A regionális hulladékkezelő rendszer 

kiszolgálására válogatóműre, komposztálótelepre, átrakó állomásra, stb. a jövőben is szükség 

lesz. Ezek helybiztosítása, illetve a működőképesség további biztosítása érdekében a 

felülvizsgált településszerkezeti terv kibővítette a Harkai úti hulladéklerakó területét. 
 

A terület javasolt szabályozása: 

o a hulladéklerakó területén a telep működéséhez szükséges építmények (technológiai is), 

valamint megújuló energiaforrások műtárgyai helyezhetők el, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  40%, 

o megengedett építménymagasság:   épület esetén: 7,5 m, technológiai 

építmény, megújuló energiaforrások műtárgyai esetén: legfeljebb 110,0 m. Mivel az építési 

övezet nem tartozik bele a tájképvédelmi övezetbe, de az megvalósuló 

építmények/műtárgyak hatással lehetnek a tájra, ezért bizonyos esetekben tájképvédelmi-

látványvédelmi előírások megtétele is szükséges. 
 

2. Balfi szennyvíztisztító (Ktg2) 

A Balf közvetlen közelében helyezkedik el a balfi szennyvíztisztító, mely csak a településrész 

szennyvizeinek tisztítását végzi el. 
 

A terület javasolt szabályozása: 

o a szennyvíztisztító területén a telep működéséhez szükséges építmények helyezhetők el, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  40%, 

o megengedett építménymagasság:   épület esetén: 4,5 m, 

technológiai építmény esetén 7,5 m. 
 

- Különleges egyéb nagy zöldfelületű terület (Kz): 

1. Erdei iskola 

2. Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
 

1. Erdei iskola 

Erdei iskola a Brennbergi-völgyben vezető Sopronbánfalvát Görbehalommal összekötő 86107 j. 

út mentén, a Rák patak mellett fekszik. Erdei iskola speciális oktatási intézményként funkcionál, 

oktatáson, ismeretterjesztésen túl a szabadidő értelmes eltöltésében is segít. 
 

2. Gyermek- és Ifjúsági Tábor 

Szintén a Brennbergi-völgyben található a Gyermek- és Ifjúsági Tábor. A területen lévő ifjúsági 

szálláshelyek alkalmasak osztálykirándulások, különböző nyári táborok, tematikus táborok 

befogadására. 
 

A területek javasolt szabályozása: 

o a területen oktatási, szállásférőhely-szolgáltatási, vendéglátási, szabadidős célú épületek, 

valamint ezek kiszolgáláshoz kapcsolódó épületek építhetők, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  15%, 

o megengedett építménymagasság:   4,5 m. 
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- Különleges temető terület (Kt): 

1. Sopronkőhidai volt börtöntemető 

A János-teleptől északra, mintegy 500 m-re lévő temetőbe a kőhidai fegyház volt elítéltjeit 

temették. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o a temető területen sírkert és kiszolgáló épületek helyezhetők el, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  10%, 

o megengedett építménymagasság:   4,5 m. 

 

- Különleges sport és szabadidő terület (Ks): 

1. Balfi sportpálya 

Balf beépített területe mellett közvetlenül elterülő Akácfa utcai sportpálya a mai funkciójának 

megfelelően kerül szabályozásra. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o a területen sportpályák és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló építmények, parkolók 

építhetők, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  10%, 

o megengedett építménymagasság:   4,5 m. 

 

 Beépítésre nem szánt területek: 

- Különleges bányaterület (Kb): 

1. Kópházi határ melletti bányaterület (Kőhegyi bánya) 

A felülvizsgált településszerkezeti terv szerint a fenti anyagbánya (Sopron II. - gneisz) 

kiterjedésének tekintetében is pontosításra volt szükség. A különleges bányaterület érinti teljes 

egészében a 0324 hrsz-ú területet és kis részben a 0323 hrsz-ú területet. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o a területen a bányászattal kapcsolatos tevékenységek folytathatók, a tevékenység 

elvégzéséhez szükséges építmények, valamint szociális, igazgatási, iroda épület építhető, 

o megengedett legnagyobb beépítés mértéke:  2%, 

o megengedett építménymagasság:   4,5 m. 

 

- Közlekedési terület (közúti, kötöttpályás): 

1. Országos gyorsforgalmi út: M85 (Országhatár-Sopron-Győr) 

2. Országos főút: 84. sz. (Sopron-Sárvár) 

3. Országos mellékút: 8518 j. (Sopron-Balf-Fertőboz); 8526 j. (Fertőrákos-Balf-Kópháza); 

8527 j. (Sopron-Sopronkőhida-Fertőrákos); 8645 j. (Sopron-Harka); 86107. j. (Sopron-

Brennbergbánya); 86105 (Sopron-Ágfalva) 

4. Települési mellékút (Városi forgalmi út): Sopron-Kelénpatak (Ausztria); Sopron-

Sopronkertes (Ausztria); Sopron-Somfalva, Lépesfalva (Ausztria); Brennbergbánya-Ó-

Hermes-Új-Hermes-Récény (Ausztria); 8645 j. országos mellékút tervezett átkötési 

szakasza; tervezett déli gyűjtőút külterületi szakasza 

5. Vasútterület: 15. sz. vasútvonal (Szombathely-Sopron-Országhatár) 

 

Szabályozás tervi beavatkozások: 

Az M85 gyorsforgalmi út esetében a Sopron teljes közigazgatási területére eső nyomvonal 

kiszabályozásra került. A szabályozási vonal a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-n keresztül az út 

tervezőitől (Civil-Plan Kft.) 2011. 12. 02-án kapott kisajátítási vonalakat tartalmazó digitális 

adatszolgáltatás alapján került feltüntetésre. Az adatszolgáltatás tartalmazta a bezáródó 

mezőgazdasági területek megközelítéséhez szükséges utakat is. 
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A települési mellékutak közül a 8645 j. (Sopron-Harka-Kópháza) országos mellékút Harkát 

elkerülő, a Harkai domb mellett vezetett összeköttetése került kiszabályozásra ez az összekötés 

Sopron közigazgatási területére esik, melyet jelen terv 12,0 m szabályozási szélességgel vett 

figyelembe. Szintén települési mellékútként került szabályozásra az M85 gyorsforgalmi út-84. 

sz. főút csomópontjából induló, hulladéklerakó telep mellett a belterületre visszatérő déli 

gyűjtőút külterületi szakasza. Az út belterületi szakasza az un. „DK-i gazdasági terület” 

szabályozási tervben (26/2005. (VI. 3.) rendelet) 22,0 m szélességgel került kiszabályozásra, így 

jelen tervben is ezt a szabályozási szélességet vittük tovább. 

 

Kópháza és Sopron között a 15. sz. vasútvonal háromvágányosítása várható. A tervezési terület 

érintett részein amennyiben a vasúti terület szélessége nem érte el a kívánt 25,0 métert, ott a 

szomszédos, általában mg-i területek terhére ezt kiegészítettük. 

 

A szabályozási terven feltüntetésre kerültek az országos kerékpárút törzshálózathoz, valamint a 

térségi kerékpárút-hálózathoz tartozó vonalak: 

1. Országos kerékpárút törzshálózat eleme: Dunántúli határmenti kerékpárút 9.I szakasza: 

 Fertőboz (8518 j. országos mellékúton)-Balf-Fertőrákos (8518 j. országos 

mellékúton). 

2. Térségi kerékpárút-hálózat eleme:  

 Sopron-Kelénpatak (Kligenbach) a 84. sz. főút jobb oldalán: „Széchenyi 

kerékpárút”, 

 Sopron-Fertőrákos-Fertő tó-Fertőmeggyes (Mörbisch am See): „Borostyánkő 

kerékpárút”, 

 Sopron-Balf (8518 j. országos mellékúton): „Kékfrankos kerékpárút”, 

 Sopron-Brennbergbánya-Récény (Ritzing): „Brennbergi kerékpárút”, 

 Sopron-Ágfalva-Lépesfalva (Loipersbach im Burgenland): „Corvinus kerékpárút”, 

 Sopron-Somfalva (Schattendorf): „Somfalvi kerékpárút”, 

 Kerékpárút a Nemeskúti úton. 

A kerékpárutak legnagyobb része a meglévő utak (kisforgalmú országos mellékút, települési 

mellékút, erdei út stb.) burkolatain vezetett vonalak. A 8518 j. országos mellékút jelentős 

forgalma miatt az országos kerékpárút törzshálózat Fertőboz-Balfi szakasza már független 

pályán megépült. Az előzőek miatt is a Sopron-Balf között kijelölt térségi kerékpárutat – a 8518 

j. út érintett részén, hasonlóan ez előzőhöz – független pályán javasolt megépíteni.  

 

- Erdőterület (E): 

1. Védelmi (védett és védő, Ev): Soprontól nyugatra lévő védett erdők (Wald); Szárhalmi 

erdő; Dudlesz; Balf és Sopron közötti erdők; Sopronpuszta melletti erdőfoltok; Brand-

major környéki erdőfoltok; utak menti véderdők; Fényes-pince melletti erdőfoltok; Balfot 

Fertőbozzal összekötő út alatti erdőterületek; Szárhalmi erdő Fertő-tó felé eső részei 

2. Gazdasági (Eg): pár erdőfolt a közigazgatási területen belül elszórtan 

 

A táj természetes állapotához – a vízparti területek mellett általában – az erdőterületek állnak 

közel. Az erdőterületek a létfontosságú ökológiai szerepük mellett, mint területfelhasználási 

egységek is meghatározóak. A településeket övező, védő erdőterületek és a települések belső 

részeiben kialakult (kialakított) erdők építési szempontból differenciált hálózatot alkotnak, mivel 

minden 1500 négyzetméternél nagyobb, fákkal fedett területet erdőnek kell tekinteni. Általános 

szabály, hogy az erdőterületeken csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények 

helyezhetők el. 

A településrendezési terv hatásköre az erdőkre vonatkozóan viszonylag korlátozott. 

Az erdővel szemben támasztott védelmi, egészségügyi, szociális és turisztikai követelmények 

biztosítása érdekében lehetőség van az erdőterületek elsődleges rendeltetésének 

megváltoztatására, melyet közérdekből a települési önkormányzat jegyzője kezdeményezhet. 

A Sopron környéki erdőterületeknek rendkívül nagy a közjóléti és a természetvédelemben 

betöltött szerepe. A meglévő erdőterületek esetében az erdészeti üzemtervben közjóléti 

elsődleges rendeltetéssel tervezett területeken a helyi építésszabályozással is célszerű illeszkedni 

az erdőgazdálkodás szempontjából meghatározott elsődleges használathoz. 

A Soproni Tájvédelmi Körzetként védett erdőterületek (Wald) közjóléti feltártsága turista 

utakkal, a kiránduló és parkerdőkben használatos építményekkel, összességében a turisztikai-

közjóléti célú kiépítettsége hosszú évtizedek óta fejlődött olyan szintre, ami ma a soproni 

lakosság és az idelátogató vendégek számára rendelkezésre áll. A hegyvidéki erdők feltártsága 

megfelelő, fejlesztési célként a szolgáltatások megújítását (pl. sípálya, szánkópálya), illetve a 

szolgáltatások színvonalának az emelését lehet kitűzni. 

Az erdőterületek közül a Szárhalmi erdő feltártsági szintje a kiránduló erdők szükségleteinek 

megfelelő, a védett értékek megőrzésére tekintettel lévő kiránduló erdei fejlesztés a Dudlesz 

erdő területének egy részén szintén kívánatos lenne. A balfi erdők Balf és Kópháza 

idegenforgalmi-rekreációs szolgáltatásainak gazdagításában játszhatnak szerepet. 
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1998-ban készült egy tanulmányterv az erdőkkel kapcsolatban „A soproni parkerdők fejlesztése” 

címmel, mely a helyzetfeltáró vizsgálatok után a korábbi jóléti erdőfejlesztési javaslatokhoz 

hasonló, aktualizált fejlesztési javaslatot adott arra, hogyan lehetne a soproni parkerdők közjóléti 

kínálatát bővíteni, illetve a meglévőket revitalizálni. 

A soproni erdők közjóléti fejlesztésére, az erdők megújító védelméhez szükséges anyagi 

források jobb elérhetőségére, valamint a szakmai fejlesztő programok átgondolt 

megfogalmazására, a szükséges és ütemezhető intézkedések realizálására megalakították a 

Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítványt. 

 

A területek javasolt szabályozása: 

Védelmi erdőterületen: 

o épületet elhelyezni nem lehet, 

o erdei pihenőhelyek, sétautak alakíthatók ki, 

o információs táblák helyezhetők el, 

o hulladékgyűjtők, esőbeállók, esetleg illemhelyek helyezhetők el. 

 

Gazdasági erdőterületen: 

o a 100 000 m2-t (10 ha) meghaladó területnagyságú telken az erdőgazdálkodással, 

vadgazdálkodással és vadásztatással kapcsolatos építmények helyezhetők el 0,5%-os 

beépítettséggel, maximum 4,5 m-es építménymagassággal. 

 

- Mezőgazdasági terület (M): 

1. Általános (Má): Nyugati major-M86 közötti területek; Táncsics-major környezete; János-

telep és Sopronpuszta melletti területek; Szárhalmi erdő M85 közötti területek; kópházi és 

a harkai határ melletti területek; Balftól északra Fertőrákos határáig; Balf alatt, Balf-

Kópháza-Fertőboz közötti háromszög 

2. Kertes (Mk): Potzmann, Potzmann kogel dűlők; Tómalom alatt, Szárhalmi erdő mellett 

(Kalkweg) 

 

A mezőgazdasági területek szabályozása az élő táj, a környezet használatának módját határozza 

meg. Mezőgazdasági termelés csak a földterületen folytatható. A természeti táj és a beépített 

települési területek közötti átmenetet a zöldterületek és az erdők mellett a mezőgazdasági 

területek alkotják. A mezőgazdasági területeken általában a növénytermesztés, az állattenyésztés 

és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás (a továbbiakban: 

mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el. Településrendezési szempontból a 

mezőgazdasági művelési ágak – rét, legelő, szántó, szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágak – és 

a településrendezés szabályai között az egyes területi típusok agroökológiai potenciálja tesz 

különbséget. Egy intenzív kultúra kisebb területet igényel, ugyanakkor a termelést szolgáló 

épületek igénye különböző. Szőlőskert esetében a pince mellett természetes igénynek tekinthető 

a szerszámok, a berendezések, a permetezőeszközök tárolására alkalmas helyiség, amint az 

esetenkénti éjszakai tartózkodásra szolgáló helyiség, illetve a mellékhelyiségek megléte is. Más 

esetekben legfeljebb a szerszámok tárolására való helyiségeket befogadó épület szükséges. A 

privatizációs folyamatok során gyakran nem egy foltban, hanem több, térben elkülönülő 

területen alakultak ki a birtok egységei, parcellái. Az üzemi méretű magángazdaság felvetette a 

birtokközpont kialakításának szükségességét. A birtokközpont teszi lehetővé, hogy ne kelljen 

minden területi egységen tárolókat létesíteni és egyetlen telken, jó üzemeltethetően, 

szervezhetően valósulhasson meg a termelés infrastruktúrája a gépek tárolásától a termények 

feldolgozásán át a késztermékig. 

 

Az elmúlt évtizedben Sopron határában jelentősen visszaszorult a mezőgazdasági tevékenység. 

A mezőgazdasági területek egy része belterületbe került, más része jelenleg nem művelt 

szántóföld, illetve nem használt kaszáló. 

A korábban nagy területeken termesztett: lucernát és siló kukoricát – az állattenyésztés 

visszaszorulása miatt –, illetve cukorrépát – a Petőházi Cukorgyár bezárása miatt – ma már nem, 

illetve alig termesztik. 

A mezőgazdasági területek jelentős része a kárpótlás során elaprózódott a tulajdonosok között, 

ennek megfelelően ezek a területek vagy zárt kertként hasznosulnak, vagy parlag területek, 

illetve a legrosszabb esetben engedély nélkül, lakó- és üdülő funkciójú épületekkel beépülnek. 

A soproni városkörnyéket a védett természeti területek táji értékein túl karakteresen jellemzik a 

kiskertek. A kiskertek egy részénél az üdülési tájhasználat másodlagos, míg egyes 

területegységeinél – jellemzően a közműellátás komfortosságától függően – prioritást élvez. 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet melléklete 

alapján a térség a Soproni borvidékhez tartozik. (Az összesen 1160 ha szőlőterületen 1848 

gazdálkodó folytat szőlőművelést, közülük 370-en borászattal is foglalkoznak.) Nagy 

összefüggő szőlőterületeket a Fertő-menti vonulat délkeleti-keleti részén, Dudlesz déli 

nyúlványán, Harkától délre és északra, valamint Fertőboztól keletre találhatók. 

A soproni szőlőművelés hagyományosan úgy történt/történik, hogy a műveléshez szükséges 

eszközöket, gépeket a városi lakóháznál, vagy a városi, illetve a szőlőterület közelében lévő 
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mezőgazdasági géptelepen, üzemi területen őrzik. A távoli fekvésű soproni szőlőkben a 

vagyonvédelem és a földtani adottságok miatt általában nem építettek pincéket. 

 

A készülő szabályozási tervnek a hagyományos, termőhelyi adottságokhoz igazodó racionális 

tájhasználat megőrzését, a történelmi tájkarakter védelmét kell szolgálnia. Ennek megfelelően a 

településrendezés eszközeit kell alkalmaznia a táji természeti értékek védelme és a 

mezőgazdasági területek differenciált szabályozása, továbbá a környezetminőség megőrzése 

érdekében. 

 

A mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználási egységeinek kijelölése során a következő 

elveket kell figyelembe venni: 

o a természeti értékek védelme, 

o a hagyományos tájkarakter megőrzése, 

o a történelmi mezőgazdasági tájhasználat biztosítása, 

o a kialakult sajátos beépítettség és telekszerkezet, 

o a jó termőhelyi adottságú árutermelő mezőgazdasági területek felaprózódásának 

megakadályozása, 

o a felszíni vizek védelme, az ökológiai hálózat fejlesztése. 

 

A településszerkezeti terv irányelvei az általános mezőgazdasági területekkel kapcsolatban: 

o a jellemzően nagy parcellás, beépítetlen, dominánsan szántóművelés alatt álló területek 

tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába, 

o a kijelölt területfelhasználási egységek területén a szabályozási tervekben tartósan 

biztosítani kell, hogy a mezőgazdasági művelés – a szőlőkataszteri területeken a 

szőlőművelés – maradjon az elsődleges területhasználati forma, 

o a szabályozási tervekben az építmény-elhelyezés lehetőségeit, a tájvédelem szempontjait is 

figyelembe véve kell megállapítani. 

 

A településszerkezeti terv irányelvei a kertes mezőgazdasági területekkel kapcsolatban: 

o kertes mezőgazdasági területek a jellemzően kis parcellás, gazdasági épületekkel elszórtan 

beépített, dominánsan szőlő- vagy gyümölcsművelés alatt álló területek, 

o a sajátos tájhasználati forma megőrzése érdekében épület elhelyezést a szabályozási 

tervekben csak művelt telkekre (szőlő-, gyümölcs-, vagy kertműveléssel hasznosított) 

szabad engedélyezni. 

 

A fenti elveknek megfelelően a felülvizsgált településszerkezeti tervben jelölt általános 

mezőgazdasági területeket a következő sajátos övezetekre javasolt sorolni: 

o általános mezőgazdasági terület övezete (Má) (árutermelő gazdálkodásra alkalmas 

termőföldek területe), 

o korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete (Mák) (a természet védelméről szóló 

törvény hatálya alá eső védett és védelemre tervezett természeti területek, vízbázisok 

védőövezete által érintett területek, a Sós- és Liget-patakra tervezett árvíztározók elöntési 

területei stb.), 

o borvidéki terület övezete (Máb) (a történelmi borvidék szőlőterületeinek /a FŐMI által 

szolgáltatott szakértői véleményben lehatárolt I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi 

kataszteri területek/). 

 

Az előző elveknek megfelelően a felülvizsgált településszerkezeti tervben jelölt kertes 

mezőgazdasági területeket a következő sajátos övezetekre javasolt sorolni: 

o kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk) (aprótelkes struktúra, jellemzően gazdasági 

épületekkel beépítetten: volt zártkertek területe, privatizáció során felaprózódott területek 

stb.), 

o korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete (Mkk) (a természet védelméről szóló 

törvény hatálya alá eső védett és védelemre tervezett természeti területek), 

o borvidéki terület övezete (Mkb) (a történelmi borvidék szőlőterületeinek /a FŐMI által 

szolgáltatott szakértői véleményben lehatárolt I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi 

kataszteri területek/). 

 

Általános mezőgazdasági terület övezete (Má): 

o az elsősorban növénytermesztésre szolgáló övezetben az építés feltételeit szigorúbban kell 

szabályozni, mint azt az országos előírások teszik, 

o tervezői javaslat, hogy az övezetben a 2 ha-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú 

földrészleten annak 3,0%-os beépítésével, de max. 1000 m2 földszinti alapterületű épület 

építhető, minimum 50,0 m telekszélesség megléte esetén, 

o épületek funkciói a következők lehetnek: a termelés, állattenyésztés folytatásához 

szükséges gazdasági, géptárolási, saját területen megtermelt termény és takarmány tárolási. 

Az ottgazdálkodáshoz szükséges lakóépület a kialakult településszerkezet, a táji-, 
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természeti- kultúrtörténeti értékek és a termőföld védelme érdekében a racionális 

földhasználat alapján min. 10 ha földrészlet szükséges. 

 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezete (Mák, Mkk): 

o az ökológiai hálózat, a táji – természeti értékek és a környezeti elemek védelme érdekében 

csak olyan építmények helyezhetők el, amelyek a más jogszabályban meghatározott 

védelmi célokkal összhangban vannak, vagy azok megvalósítását szolgálják, illetve 

bizonyos esetekben tiltani kell az épületek építését is (árvíztározók elöntési területei). 

o övezetben telek (földrészlet) osztása csak akkor engedélyezhető, ha az új földrészletek 

területe eléri legalább az 5,0 ha-t. 

 

Borvidéki terület övezete (Máb, Mkb): 

o jogszabály alapján borvidékbe olyan település sorolható, amelynek a szőlő termőhelyi 

kataszterében nyilvántartott területe a település összes mezőgazdaságilag hasznosított 

területének 7%-át eléri, vagyis minden eszközzel – beleértve a településrendezés eszközeit 

is – a borvidéki részeken a mezőgazdasági termőterületek és a szőlőültetvények 

megmaradását biztosítani és támogatni kell, 

o borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető, 

o az övezet jellemzően szőlőművelésű vagy a szőlőművelésre kiválóan alkalmas 

mezőgazdasági terület, ahol a történelmileg kialakult szőlőhegyi tájhasználat megőrzése 

érdekében csak a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységgel összefüggő építmények (pl.: présház, borház, borospince stb.) helyezhetők 

el. 

Borvidékhez tartozó területek elsősorban Balf és Sopron között, a Fertő-tó mentén összefüggően 

helyezkednek el átnyúlva Fertőrákos község közigazgatási területére. Javasoljuk, hogy 

borvidékhez tartozó településeken azonos szabályozási előírások kerüljenek megfogalmazásra. 

 

Kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk): 

o a kertek területén a helyi építésszabályozással tartósan biztosítani kell, hogy az elsődleges 

mezőgazdasági területhasználat megmaradjon és az üdülés továbbra is 

másodlagos/járulékos tájhasznosítást jelentsen, a lakóépület építéstét pedig tiltani kell, 

o bizonyos esetekben a hangsúlyosan jelentkező másodlagos üdülési használat sem 

kívánatos, 

o a kertek, keskenyparcellás szőlők-gyümölcsösök látképéhez hozzátartoznak a kis kerti 

házak, présházak, műveléshez kapcsolódó építmények. Igényes kivitelezés esetén színesítő 

tájelemmé válhatnak, sok esetben sajnos ennek az ellenkezője érvényesül, ezért is 

szükséges ezen területeknek a körültekintő, az országos előírásoknál szigorúbb 

szabályozása. 

 

A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. A hegyközségek által irányított 

szőlőművelés kordában tartja a szőlők állapotát. Meghatározó a táj látképe szempontjából a 

helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések hiánya, ezért a kerítésépítés tiltását a 

szabályzatban is rögzíteni kell. 

 

- Vízgazdálkodási terület: 

1. Fertő-tó, Rákos, Ikva, Sós, Rák, Kistómalmi patak, Kistómalmi tó, tervezett tározótavak 

(V) 

2. Várisi medence, Kőhegyi medence, Kópházi vízműtelep, sopronkőhidai vízműkutak (V1) 

 

A vízgazdálkodási területek általában a területfelhasználási egységek „mostohagyerekei”. Ezek 

azok a területek, amelyek többnyire túlméretezettnek hatnak, hiszen a szárazabb időszakokban – 

akár évtizedeken át – semmire sem használható területek. Egy-egy jelentősebb zápor alkalmával 

lehulló csapadék azonnal rámutat a vízgazdálkodási területek szűkösségére, hatalmas pusztítást 

okozva a mezőgazdasági területektől kezdve a kerteken át az épületekig. A víz által 

veszélyeztetett területek védelme átgondolt szabályozást igényel, ezért a tervezett tározótavak 

elöntési területén építési korlátozás elrendelése szükséges. 

A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. 

A vízgazdálkodással összefüggő egyedi tájhasználati mód Sopron területén a Fertő-tó miatt nagy 

területet érint. A Fertő-tó és a vízgazdálkodási területként figyelembe vehető parti sáv 

használatát alapvetően a természetvédelmi kezelési terv határozza meg. A Fertő tavi vízitelep 

vízgazdálkodási területének használatát a hatóságok által előírt környezeti hatásvizsgálattal 

megalapozott 2007-ben jóváhagyott szabályozási terv határozza meg. 

Vízgazdálkodással összefüggő új elem – tanulmányterv alapján kijelölt – Sós és Liget patak 

vizét összefogó és a lefolyásukat szabályozó tervezett záportározó és egyben rekreációs tó. 
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A felszíni vízfolyások, mint vízgazdálkodási területként meghatározott területek sajátos táji 

elemek – ökológiai folyosóként működő zöldfelületi sávok, ökoszisztémák láncolatát adó 

felszíni vizek. A patakokat kísérő tájfásítás rendkívül értékes környezeti/tájképi elemként 

funkcionáló fásított zöldsávok rendszere. 

 

A terület javasolt szabályozása: 

(V) jelű övezet: 

o területén építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet, 

(V1) jelű övezetben: 

o a vízmű működéséhez szükséges közműépítmények, igazgatási, szociális, gépjárműtároló 

és szerelő épületek, a vízművet kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. 

 

 

- Természetközeli területek (Tk): 

1. Tómalmi részek, Szárhalmi erdő melletti területek 

2. Várostól ÉNy-ra az Ikva menti területek 

3. Várostól Ny-ra a Liget patak menti területek 

4. Sopron-Görbehalom között a Rák patak menti területek 

5. Gesztenyés, Fáberrét dűlök egy része 

6. Város-M85 közötti Rastkreutz dűlő 

7. Balftól északra Fertőrákos felé Fertő-tó melletti Seewiesen dűlő 

8. Sopront-Balffal összekötő út menti területek 

9. Balf-Fertő közötti területek 

 

A terület javasolt szabályozása: 

o az övezetben épület nem építhető. 
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2.6. KÖZLEKEDÉS 

Előzmények 

Jelen szabályozási terv közlekedési munkarészének alapját a rendelkezésünkre bocsátott 

településszerkezeti terv, illetve az abban rögzített közlekedésfejlesztési elhatározások képezik. Ennek 

értelmében az elfogadott, és a településszerkezeti tervben rögzített közlekedéshálózaton nem 

változtattunk, legfeljebb annak egyes elemeinek helyét pontosítottuk. A terv készítése során figyelembe 

vettük a településszerkezeti terv jóváhagyása óta történt változtatásokat, és beillesztettük azokat a 

fejlesztési elképzeléseket, melyek nem igényelnek szerkezeti tervi módosítást. Ilyen például a Sopron 

elkerülését lehetővé tevő M85 jelű gyorsforgalmú út, az alsóbbrendű utakhoz való csatlakozása, illetve 

módosító hatásainak biztosítása. 

 

Külső közlekedési kapcsolatok 

A jelen szabályozással érintett terület külső közlekedési kapcsolatait biztosító közlekedéshálózat eltér a 

ma meglévő közlekedéshálózattól, ám nem tér el a szerkezeti terv által jelölt tervezett 

közlekedéshálózattól. 

 

Vasút: 

A vasúti közlekedés területén jelentős változások, jelentős fejlesztések várhatók, melyeket a 

településszerkezeti terv az alábbiak szerint tárgyalt: 

 Sopronban a GySEV-pályaudvaron csak személyforgalmi funkciók maradnak hét vágánnyal. Az 

összes többi vasútüzemi funkció kikerül Harka állomásra. 

 A győri 8. számú vasútvonal jelenlegi nyomvonala Fertőboz és Sopron között megszűnik és 

Fertőboztól Kópházáig új nyomvonalra fog kerülni, Kópházától a szombathelyi 15. számú 

vonallal egy nyomvonalon fog Sopronba érkezni. 

 A Sopron-Ebenfurt-i vasútvonal magyarországi szakasza megszűnik. A Wiener-neustadti vonallal 

párhuzamosan fog haladni az új Ebenfurt-i vasútvonal a „viaduktig”. Ezután fordul északi irányba, 

és hagyja el az ország területét, és halad tovább Ebenfurt felé. 

 

Ennek értelmében a jelen állapottól jelentős eltérést eredményez majd a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt 

vasúti fővonal, és 15. számú Sopron-Szombathely vonal összevonása Soprontól keletre, Kópháza és 

Nagycenk között. Az összekapcsolást biztosító szakasz, és a soproni pályaudvar között felhagyandó pálya 

területét, Sopron közigazgatási területén a hatályos település szerkezeti terv erdősítendő területként, 

véderdőnek, vagy mezőgazdasági területként jelöli. 

A 15. számú vasútvonalnak Sopron külterületére eső szakasza a ma meglévő vonalán marad. A fejlesztési 

elképzelések ennek háromvágányosra való bővítését irányozták elő Sopron és Kópháza között, melynek 

szükséges szabályozási szélessége 25,0 méter. A külterületet érintő további vasútvonalak esetében a 

kétvágányú szakaszok szabályozási szélességét 20,0 méterben, az egyvágányú szakaszok szabályozási 

szélességét 10,0 méterben vettük figyelembe, ennek értelmében Sopron nyugati részén lévő vasúti 

területen nem kellett változtatni. 

 

Közúti közlekedés: 

A településszerkezeti terv az alábbiak szerint tárgyalja Sopron városának, és térségének távlati közúti 

közlekedéshálózati fejlesztését, közlekedési kapcsolatait: 

Sopron térségében a közúthálózat legnagyobb arányú fejlesztése az M85 jelű gyorsforgalmi út 

megépítésével fog megtörténni. Ennek a nyugat-magyarországi gyorsforgalmi útnak az első ütemét 

Pereszteg és a soproni országhatár között fogják megépíteni. A gyorsforgalmi útnak Sopron igazgatási 

területén és annak közelében öt helyen lesz olyan csomópontja, amelyek a város közlekedését érinti: 

 Kópháza igazgatási területén a 861 számú Kópháza-Országhatár II. rendű főútnál, 

 A 84 számú II. rendű főút déli szakaszán a szennyvíztelepnél, 

 A 8618 jelű balfi összekötő útnál a Pihenőkereszt térségében, 

 A 8527 jelű összekötő útnál Sopron, és Tómalom között, 

 A 84 számú főút északi szakaszán a gyorsforgalmi út visszakötésénél a Dudlesz-erdő alatt. 

 

A gyorsforgalmú út vonalát, szükséges szabályozási szélességét, a jelen szabályozási terv készítése során, 

a gyorsforgalmú út ma ismert tervei szerint pontosítottuk. 

Ennek az útnak a megépítése után az átmenő forgalom lényegében teljesen el fogja kerülni a várost. A 84. 

számú főút nyomvonala változatlan marad. Az út a jelenleginél sokkal városiasabb lesz, a fontosabb 

helyeken újabb csomópontok létesíthetők. 

 

A jelenlegi két határátkelőhely (84. és 861. sz. főút) mellett legalább hat fontos, de lokális jelentőségű 

határátkelő megnyitására lehet számítani a korábban kiépített településközi utak újjáépítésével: 

 Sopron-Brennbergbánya–Récény (Ritzing), 

 Sopron–Sopronkertes (Baumgarten im Burgenland), 
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 Sopron és Ágfalva–Somfalva és Lépesfalva között (Schattendorf és Loipersbach), 

 Sopron–Fertőrákos–Szentmargitbánya (St. Margarethen), 

 Harka–Sopronnyék (Neckenmarkt), 

 Harka–Sopronkeresztúr (Deutchkreutz), 

 Fertőrákos–Fertőmeggyes (Mörbisch am See). 

 

Ma a területet a rajta áthaladó 84. számú országos II. rendű főút, és az abba csatlakozó országos, és 

települési mellékutak tárják fel. Ezek biztosítanak kapcsolatot a megye egyik fő közlekedési gerincével, a 

85. számú főúttal, a Fertő-tó mentével, a szomszédos településekkel, illetve a szomszédos országgal, 

Ausztriával. 

 

A szerkezeti terv jelentősen megváltoztatja a város, a város térségének, és környezetének közlekedési 

hálózatát. 

Mára már ismert a nyugat-magyarországi gyorsforgalmi utak megvalósításának, Sopron városának az 

átmenő forgalomtól történő tehermentesítésének ideje, melyet az 1222/2011. (VI. 29.) Kormányhatározat 

szerint, az II. programciklusban (munkaütemezés szerint 2017-2020) ütemezetten fognak végrehajtani. 

Ebben az ütemben a határozat 2. mellékletében szereplő táblázat megjelölése értelmében az „M85 jelű 

autóút Sopron kelet (84. sz. főút) – Pereszteg (84. sz. főút), Nagycenk keleti elkerülő” szakaszát fogják 

megépíteni, ugyanakkor a „Sopron kelet (84. sz. főút) – országhatár” szakaszra csak a III. 

programciklusban (munkaütemezés szerint 2021-2024) kerül sor. 

 

 
II. programciklus (2017-2020) 

 

 

 

 

 
III. programciklus (2021-2024) 

 

Jelen szabályozási tervben a gyorsforgalmi utat a ma ismert paramétereivel vettük figyelembe, valamint a 

meglévő, és az emiatt módosuló alárendelt úthálózatot is. Ezeknek, a szerkezeti tervben jelölt utaknak a 

vonalát pontosítjuk, és helyüket a szabályozási tervben biztosítjuk. 

Ilyen változtatás a hatályos szerkezeti tervben a „Közút létesítése az M85 déli csomópontja és az Egeredi-

domb között: 

Az M85 gyorsforgalmi út soproni déli csomópontja a Szennyvíztelepnél van. A korábbi szabályozási terv 

is városi, önkormányzati utat indított ebből a csomópontból az Egeredi-domb felé, amely csatlakozott a 

8645. jelű összekötő úthoz. Ez az út további közúti kapcsolati lehetőséget nyújt déli irányból.” 

A tervezett út belterületi szakaszait gyűjtőútként jelölik a már ezekre a területekre elkészített szabályozási 

tervek, 22,0 méteres szabályozási szélességgel. A településrészeket összekötő külterületi szakasz 

önkormányzati, külterületi út, településközi út lesz, és a két belterületi szakasz között is megtartjuk az út 

belterületi keresztmetszeti elrendezését, és szabályozási szélességét, vagyis a 22,0 métert. 

 

Soproni agglomeráció térségében is jelentős fejlődés tapasztalható. Az ez által keletkező 

többletforgalmak a mai úthálózatra terhelődnek, mely utak szolgáltatási szintjének, vonali kapacitás 

növelésének igénye szükséges. Ilyen például a harkai út (8645. jelű összekötőút), melynek forgalmi 

szerepe növekedni fog. 

„A 84. számú főút déli szakasza felől jelenleg a legtöbb gépkocsi a Győri úton keresztül közelíti meg a 

várost. Ezen az úton állandósultak a torlódások. Ezen úgy lehet segíteni, hogy megnöveljük a bevezető 
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utak számát a főút felől. Ezt a célt szolgálja a 8645. jelű országos mellékútnak olyan fejlesztése, amely 

vonzóbbá teszi ennek az útnak az igénybevételét Sopron irányában. Ezt segítheti elő az útnak a Harkai 

csúcsot északi oldalról megkerülő nyomvonalának a megépítése. Ezzel a megoldással Sopron felé a 

jelenlegi nagy kerülő megszüntethető és közvetlen közúti kapcsolat biztosítható a Lövérek felé.” 

A Harkai csúcsot megkerülő tervezett útszakasz külterületi önkormányzati útként, településközi útként 

került a tervezett közlekedéshálózatba. 

Fertőrákost a Sopron közigazgatási egységébe tartozó Balffal a 8526. jelű országos mellékút, összekötőút 

kapcsolja össze. A szerkezeti terv ezt az utat változtatás nélkül a mai vonalán szerepelteti. Bár az érintett 

útszakasz forgalma nem jelentős, a két település lakói szeretnék elérni, hogy az út kiépítettsége feleljen 

meg az előírásokban meghatározottaknak.  

 

Sopron város külterületének szabályozása kapcsán külön foglalkoztunk a külterületre eső beépített helyek 

közlekedési feltárhatóságával. Ezek a helyek a majorok: Brand-major, Nyugati-major, Táncsics-major; 

puszták: Sopronpuszta; nagyobb mezőgazdasági üzemek: Fényes-pince; különleges létesítmények volt 

határátkelő, Muck-kilátó területei. 

Ezek a területek már régebb óta meglévő, és működő létesítményeket, esetenként lakott területeket is 

tartalmaznak. Külső közlekedési kapcsolatai meglévő közforgalmú utakkal: 

országos főúttal (a határátkelő esetében), országos mellékutakkal, önkormányzati külterületi utakkal: 

településközi, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási utakkal adottak. 

Mivel ezek rendszerén a szerkezeti terv nem változtatott, ezért ezeket a meglévő, megmaradó utakként 

szabályoztuk. 

 

Belső közlekedési hálózat 

A város belső közlekedéshálózatának szerkezetével jelen szabályozási terv készítése során nem 

foglalkozunk, viszont vizsgáltuk a belső közforgalmú közúti hálózat kapcsolódását az országos, 

regionális, szomszédsági, illetve településközi kapcsolatokat biztosító közúthálózathoz, illetve vizsgáltuk 

annak szabályozási vonzatait, illetve annak visszahatását a város belterületére vonatkozó 

szabályozásokra. 

„A nyugati forgalmi gyűrű megépítése felveti az állami utak jelenlegi rendszerének átszervezését. 

Brennbergbánya, és Ágfalva felé a 86107. és 86108. jelű országos mellékutak biztosítanak kapcsolatot a 

84. számú főút felől. Az út Sopron városközpontja mellett a Csengery utcán halad a Győri út felől, majd 

az Ady Endre utca–Mártírok útja–Bánfalvi út nyomvonalat követi. Az út helyenként nagyon rossz 

vízszintes vonalvezetéssel halad jelentős nehéz forgalommal. Az országos út műszaki paramétereinek is 

javára válna, ha a 86107. jelű brennbergbányai bekötőút a 84. számú főút Ausztria felőli ágából ágazna 

ki, és a nyugati forgalmi gyűrűn érné el a 86108. jelű Ágfalvi utca, valamint a 86107. jelű Bánfalvi út 

jelenlegi szakaszát. Ez esetben a Csengery utca, az Ady Endre utca eleje, a Mártírok útja és a Bánfalvi út 

eleje önkormányzati úttá válhatna.” Ez utóbbi javaslatban szereplő módosításnak nincsenek jelen 

tervezésre vonatkozó külterületi szabályozási vonzatai. 

A belső közlekedéshálózat szabályozását a belterületi szabályozási tervek megadták, jelen szabályozási 

tervben csupán az egyes külterületi beépített helyek belső közlekedéshálózatát szükséges szabályozni, 

amennyiben rendelkeznek belső közlekedéshálózattal. 

 

A Brand-major esetében: 

Brand-major területén ma már egy kisebb település nagyságú lakópark működik. Belső közlekedési 

feltárását tekintve a spontán kialakult településekre jellemző módon, nagyjából az egyutcás falvakra 

emlékeztető közlekedéshálózat alakult ki, azaz a hajdani majorságot átszelő, az azt feltáró, az országos 

úthálózatot a mezőgazdasági területekkel összekötő út mellé lakóingatlanok települtek. A továbbfejlődése 

is ugyanezt a spontán, ősi fejlődési irányt követi, hiszen kialakult a belső közlekedési gerincből kiágazó 

első alárendelt közlekedési vonal, vagyis ma egy klasszikus ágas utcahálózati rendszer található itt. Az 

utcahálózat, illetve a lakóterület tervezett fejlesztése is a klasszikus vonalat követi, hiszen jelen bővítés 

már egy olyan újabb ágat jelöl, mely a lakóterület szempontjából jelentősnek számít, vagyis megjelenik a 

keresztutca. Ebbe logikusan belecsatlakoztatják a már kialakított alárendelt szerepkörű mellékvonalat – 

ágat – ami így már nem lesz zsák jellegű, és utcahálózat szempontjából kialakul egy magasabb szintű, 

rostos utcahálózati szerkezet. Ennek előnye az egyszerű bővíthetőség, illetve, hogy nem gerjeszt átmenő 

forgalmakat. 

Mindezekből látható, hogy a lakóterület közlekedési feltárása ezzel az utcahálózati rendszerrel egyszerű, 

használata szempontjából jól áttekinthető, és célszerű. Az így kialakított belső közlekedéshálózati 

rendszer ugyan nem zárja ki az átmenő forgalmakat, de a célforgalmon kívül nincs olyan ok, amiért ide be 

kellene jönni. A telekmegközelítő belső forgalmak pedig a legrövidebb, legcélszerűbb útvonalat 

választhatják. A külső közlekedési hálózathoz való, csupán egy csatlakozási pont egyben a területre ki- 

behajtók kontrolálására is alkalmas lehet. 

A major útjaira vonatkozó szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezéseknél az előírásokban 

jelölt méretet vettük alapul. 

A tervezési terület megközelítését biztosító, azzal szomszédos már meglévő közlekedéshálózati elemek a 

meglévő vonalukon maradnak, a már kialakult szabályozási szélességükkel, és a ma hatályos rendezési 

tervben meghatározott keresztmetszeti elrendezésükkel 

Jelen szabályozási terv készítése során, ennél a majornál egyik legfontosabb új elemként, a tervezett 

keresztirányú, belterületi kiépítettségű út került be a közlekedéshálózatába. 
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A szabályozási terv készítése során a tervezett kiszolgáló utak esetében, az engedélyezési terv által 

megadott szabályozási szélességekkel, és keresztmetszeti elrendezésekkel számoltunk. 

 

A tervezett lakóterületet feltáró új kiszolgáló utcák javasolt elrendezésénél törekedtünk a meglévő 

közterületek megtartására. 

 Kétoldali beépítés esetén szabályozási szélesség 12,0 méter, ezen belül 4,5 m-es útburkolattal, 

legalább egyoldali ingatlanhatárhoz igazodó járdával, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel, és 

megfelelő szintű közvilágítással számoltunk. 

 Brand-majort ma közforgalmú közlekedéssel a Sopronon-Harka járatviszonylat tárja fel, mely a 

ma meglévő országos közúthálózatot veszik igénybe. A Brand-majori bejárónál lévő megállópárt 

buszöböllel, kiemelt szegélyes járdaszigettel, egyoldali fedett váróval, és oda vezető járdákkal 

látták el. A 8645. jelű út várható forgalom növekedése, illetve a lakóterület fejlesztésének 

következtében bekövetkező lakos-szám növekedés miatt, balesetvédelmi okokból is, szükségessé 

válik az érintett szakaszon a közvilágítás kialakítása, és jól megvilágított gyalogátkelőhely 

kialakítása. 

 

 

REGIOPLAN 
KÖRNYEZET- ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 
Tel./Fax: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu  

Rajz címe: Közforgalmú közlekedés 
Felelős közlekedéstervező: 

Réder Tibor  
K1d-1-08-0133 
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 Brand-majorban a meglévő, és tervezett lakóterület járműtárolását a mai szokásoknak, és az 

országos előírásoknak, a vonatkozó szabályoknak megfelelően telken belül, lakásonként legalább 

egy járműtárolási egység biztosításával kell megoldani. Mivel Brand-major területe a város 

beépített területétől gyaloglási távolságon kívül esik, feltételezhető, hogy ide járművel, sok 

esetben gépjárművel fognak érkezni. A lakos-szám növekedésével természetesen emelkedni fog a 

vendégforgalom is, ezért javasoljuk a lakóterület külső közlekedési kapcsolatához közel – a minél 

kisebb mértékű zavarás érdekében – vendégparkolók számára területet kijelölni, kiépíteni. 

 

A településszerkezeti terv a 8645. jelű összekötő utat „kerékpározásra ajánlott országos mellékút”-nak 

jelölték. Ez a kerékpározásra javasolt útvonal tud majd közvetlen kapcsolatot adni Sopron városával, 

illetve Kópházával, és azon keresztül a Fertő tavat megkerülő országhatárokon is átvezető kerékpárúttal. 

Ma a 8645. jelű utat egyre többen használják kerékpározásra, mivel a térség meghatározó városa Sopron 

(a belvárosi rész), csupán 3 km-re van. Az ezen az úton elérhető szomszédos település, Harka lakóinak 

részéről is felmerült az igény a két települést az összekötő út mellett vezetett kerékpárút kiépítésére. 

A meglévő, és tervezett Brand-majori lakóterületen belül a meglévő, és tervezett belső közlekedéshálózat 

összefüggő rendszere átmenő forgalomtól mentes, alacsony forgalom intenzitású, így lehetővé teszi a 

burkolaton történő, balesetmentes kerékpáros közlekedést. 

A majoron belüli tervezett gyalogos úthálózati rendszer fő elemeit a lakóutcák útburkolatát kísérő járdák 

rendszere biztosítja. Ezt egészítik majd ki az útvonal rövidítésre is lehetőséget biztosító sétányok, illetve a 

buszmegállók biztonságos gyalogos megközelítését biztosító járdák, melyeket egy összefüggő gyalogos 

úthálózat részévé kell tenni. 

 

A Nyugati-major esetében: 

Ennek a területegységnek a külső közúti kapcsolatát a rajta áthaladó Sopronból Sopronkertesre 

(Baumgarten im Burgenland) vezető településközi út adja. Az út külterületi szakaszát a településközi 

utakra megadott keresztmetszet elrendezésűre kell fejleszteni, kiépíteni, és a beépített részeken átvezető 

szakaszát a belterületi kiszolgáló utakra jellemző keresztmetszeti elrendezéssel kell kialakítani. 

 Kétoldali beépítés esetén szabályozási szélességen belül 5,5-6,0 m-es útburkolattal, kétoldali 

ingatlanhatárhoz igazodó járdával, kétoldali, nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel, és megfelelő 

szintű közvilágítással számoltunk. 

 

Sopronpuszta, Táncsics-major, a Fényes-pince, illetve a János-telep esetében: 

A két érintett területet a településszerkezeti terv a mai használatnak megfelelően mezőgazdasági üzemi 

területbe sorolta. Közúti feltárásukat ma, és a terv távlatában, a meglévő, megmaradó, külterületi 

önkormányzati utak, mezőgazdasági utak biztosítják. Ezek szabályozási szélességét, az azon belül 

elhelyezendő útépítési elemek elrendezését a következő fejezet tartalmazza. 

 

Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések 

Jelen szabályozási terv készítése során egyik legfontosabb új elemként az M85 jelű gyorsforgalmú út 

kerül be a térség közlekedéshálózatába. 

A tervezett gyorsforgalmi utak esetében, - akárcsak a hatályos rendezési tervnél - a gyorsforgalmi utak 

számára már pontosan megszabott, a gyorsforgalmi utak tervezője által megadott szabályozási 

szélességekkel, és keresztmetszeti elrendezésekkel számoltunk. 

Ezek egyes szakaszokon a gyorsforgalmi utak pályáját, elválasztó sávját, földműveinek helyigényét, a 

vízelvezető rendszerét tartalmazzák, míg más szakaszokon a gyorsforgalmú út által érintett 

mezőgazdasági területek megváltozó, vagy megszűnő, az azt feltáró mezőgazdasági utak pótlására 

kialakítandó mezőgazdasági utak területével is kibővül. 

A tervezett, országos és települési mellékutak esetében az érintett, és már elfogadott tervekben szereplő 

szabályozási szélességeket vesszük figyelembe, például a Brennbergbányát Új-Hermessel összekötő út 

esetében. 

A településszerkezeti terv készítése során a településközi utak tervezési osztályba sorolása megtörtént: 

K.VI.B.60., szabályozási szélességét, az útépítési elemek keresztmetszeti elrendezését meghatározták. 

A még tervvel nem rendelkező, külterületi önkormányzati utak, településközi utak külterületi szakaszain 

az út minimális szabályozási szélessége 12,0 méter legyen. Ezeknek az utaknak a területén 

elhelyezendők: legalább 5,0 méteres útburkolat, legalább 1,0-1,0 méteres nemesített padka, kétoldali 

csapadékvíz elvezető árok, és kétoldali fasor. 

 

A tervezett, illetve a kiemelt szerepkörűre jelölt mezőgazdasági utakat K.VI.30. tervezési osztályba 

soroltuk, és 8,0 méteres szabályozási szelességgel jelöltünk. A mezőgazdasági út területén elhelyezendő: 

legalább 4,0 méteres, egynyomú kétirányú forgalmú útburkolat, kétoldali, 1,0-1,0 méter padka, egyoldali 

csapadékvíz elvezető árok, és annak oldalán egyoldali fasor. 

 

A tervezett kerékpáros utak külterületi szakaszait K.VII. tervezési osztályba soroltuk. 



 

REGIOPLAN KFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SOPRON MJV KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

52

Szabályozási szélességüket megfeleltetjük a hálózati besorolásukhoz rendelt paramétereknek. Az „A” 

hálózati szerepkörű, az OTrT szerinti törzsúthálózatba tartozó kerékpárút esetében ez független pályás, 

egy nyomú, kétirányú forgalmú kerékpár utat jelent, ahol a vt > 20 km/ó, a szabályozási szélesség 6,0 

méter, a minimális burkolat szélesség 2,25 méter. A „B” hálózati szerepkörbe soroltak minimális 

szabályozási szélessége legalább 4,0 méter, kiépítését tekintve: egyoldali, két forgalmi irányú, független 

pályás, ahol a vt > 20 km/ó, minimális burkolat szélességük 2,25 méter, és a kiépítendő kerékpárutakat 

illeszkedő kísérő növényzettel kell ellátni. 

 

Közforgalmú közlekedés 

Vasút: 

A vasutat igénybe vevő közforgalmú közlekedésben lesznek változások, hiszen a 8. számú vonal soproni 

szakaszának megszűnésével például megszűnik Balf-fürdő vasúti megállóhely. Ennek szabályozási tervi 

vonzatai azonban a külső közlekedési kapcsolatok, vasúti közlekedés fejezetnél jelentkeznek.  

 

Közúti közforgalmú közlekedés: 

Jelen állapotban a Sopronba irányuló, és Sopronon áthaladó járatviszonylatok a ma meglévő országos 

közúthálózatot veszik igénybe. A hatályos rendezési tervben jelölt, az országos közúthálózatot érintő 

fejlesztések közül a gyorsforgalmú utak hálózatának kialakítása nem befolyásolja jelentősen Sopron, és 

térségének közforgalmú közlekedését (tömegközlekedését), ugyanakkor a szerkezeti tervben jelölt 

mellékút hálózati fejlesztések – mind országos mellékutak, mind önkormányzati települési mellékutak 

(településközi utak), jelentősen befolyásolhatják azt. Egyes településrészek elláthatók lesznek igény 

esetén közforgalmú közlekedéssel, pl. elérhetővé válik Ó-Hermes, Új-Hermes, vagy Balf- és Fertőrákos 

közötti mellékút alkalmas lesz közforgalmú közlekedés lebonyolítására. Ezeknek a közforgalmú 

közlekedési fejlesztéseknek az érdekében külön szerkezeti tervi, szabályozási tervi beavatkozásokra nincs 

szükség, hiszen tárgyi feltételét a közúthálózat fejlesztési tervek tartalmazzák – új hálózati elemekkel, 

keresztmetszeti fejlesztésekkel – ezt követően a tényleges igények ismeretében lehetséges ezeken a 

vonalakon járatviszonylatot vezetni. 

A szerkezeti terv a közforgalmú közlekedéssel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette: 

„A közösségi közlekedést használók aránya folyamatosan csökken. Napjainkban, országosan mindössze 

30-35 % körül alakul a közösségi közlekedést használók aránya. 

A helyközi autóbusz-pályaudvart korábban szerették volna áthelyezni. Legutóbb két hely került szóba: a 

GySEV pályaudvar déli oldalán a Felsőbüki Nagy Pál utca mellett és az északi oldalon részben a Vízmű 

területén. Jelenleg eldőltnek tekinthető a kérdés, mivel a Kisalföld Volán a jelenlegi helyen fejleszti az 

infrastruktúrát. Az autóbusz-pályaudvar területe nem fog növekedni. Az egyébként utasforgalmi 

szempontból kitűnő helyen lévő pályaudvarra érkező autóbuszok továbbra sem közlekedhetnek a 

Várkerületen. 

A helyi járatokkal kapcsolatban a menetrendi kínálat csökkentése nélkül a helyi-helyközi integráció felé 

kívánnak lépni a gazdaságosság érdekében.” Ebből az a következtetés vonható le, hogy a belterületre 

vonatkozó módosítások nem befolyásolják a város külterületét érintő közúti közforgalmú közlekedést.  

 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

Sopronban a kiépített kerékpárutak hossza csekély, noha jelentős a kerékpáros közlekedés szerepe. Ezen a 

területen tehát nagy a lemaradás. A városi kerékpárút-hálózat terve korábban elkészült. Ennek alapján 

meghatározandó a kerékpárutak építésének sorrendisége. 

A hálózat legfontosabb, a külső kerékpáros úthálózathoz kapcsolódó elemei, szakaszai a következők: 

 Fertőboz (8518 j. országos mellékúton)-Balf-Fertőrákos (8518 j. országos mellékúton), 

 Sopron-Kelénpatak (Kligenbach) a 84. sz. főút jobb oldalán: „Széchenyi kerékpárút”, 

 Sopron-Fertőrákos-Fertő tó-Fertőmeggyes (Mörbisch am See): „Borostyánkő kerékpárút”, 

 Sopron-Balf (8518 j. országos mellékúton): „Kékfrankos kerékpárút”, 

 Sopron-Brennbergbánya-Récény (Ritzing): „Brennbergi kerékpárút”, 

 Sopron-Ágfalva-Lépesfalva (Loipersbach im Burgenland): „Corvinus kerékpárút”, 

 Sopron-Somfalva (Schattendorf): „Somfalvi kerékpárút”, 

 Kerékpárút a Nemeskúti úton. 

 

Jelen beavatkozás során változatlanul megmaradnak a már meglévő kerékpárutak a mai vonalukon, a mai 

paramétereikkel. 

A magasabb szintű, területrendezési tervek a Fertő tavat megkerülő utat országos törzshálózati 

kerékpárútnak jelölte. A szerkezeti terv a többi, felsorolt kerékpárutat regionális hálózatba sorolta. 

Jelöljük a szerkezeti tervben is szereplő, a Tómalomra vezető gyalogos-, és kerékpáros utat, melynek 

feladata lehet a Tómalom, és környéke, valamint a Fertő-táj közötti közvetlen nem gépjárműves kapcsolat 

megteremtése. Ezt a gyalogutat a már kialakított vonalán a meglévő szabályozási szélességével vettük 

figyelembe. 
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2.7. KÖZMŰVEK 

Vízellátás 

Sopron vízellátásánál Sopron közigazgatási területén távlatban a Sopronkőhida-Tómalom-Csallánkert 

vízbázissal számolhatunk. A soproni rendszernek vízbázisa még a fertőrákosi vízbázis is. 

Ezekre a vízbázisokra elkészültek a diagnosztikai vizsgálatok és a védelembe helyezési tervek. 

Fertőrákosira 2009-ben kiadta a határozatot a vízügyi hatóság. 

 

A jelenleg még üzemelő Somfalvi galéria kiváltása szükséges, mivel a védőterületén meglévő/tervezett 

területhasználat nem teszi lehetővé a védhetőségét. Középtávon a nyári csúcsok kielégítéséhez szükséges 

a volt hegykői regionális vízmű újraindítása. A vízbázis felújítása megtörtént. 

Egy 2006. évi tanulmány javasolja Pinnye-Nagylózs-Röjtökmuzsaj vonalon 3 kútcsoport kialakítását, 

mely összekapcsolható szállítás és energiaellátás szempontjából a hegykői regionális vízművel. Az új 

vízbázis belépésével összekapcsolható a Sopron térségi, a nagycenki és a Fertő-parti vízellátó rendszer. 

 

Kidolgozták a Soproni Vízmű, az Észak-burgenlandi Vízmű és a Közép-burgenlandi Vízmű 

együttműködési tervét. „Fertő-zúg” vízellátásának többlet vízmennyisége a hegykői vízbázisról 

biztosítható, Sopron ezt a neudörfli vízbázisról visszakapja. Közép-burgenlandi Vízművet összekötik a 

Soproni Vízművel üzembiztonsági okból. 

 

A Soproni vízellátó rendszerben 22 db magassági zóna, illetve nyomásövezet van, ezekben a megfelelő 

nyomást ellennyomómedencékkel, gépházi szivattyúkkal, ill. fordulatszám-szabályozású szivattyús 

nyomástartással biztosítják. Külterületi tervezési területre esik a Vashegyi medence, Várisi medence, a 

Brennbergi úti medence és nyomásfokozó, a Hermes-dombi és Hermes-hegyi medencék. 

A harkai kúp közelében, Sopron K-i szélén (KOGL) új 1000 m3-es medence és nyomásfokozó gépház 

építése szükséges. 

 

Új szállítóvezetékek létesítése a határon átnyúló együttműködés biztosítására: 

1. Hegykői főtelep – KOGL átemelő – Sopron (D 500) 

2. Országhatár (Somfalva) – Sopron 

3. KOGL átemelő – országhatár 

 

 

 

A külterületi szabályozási terv lényegében a Brand-major területén számol fejlesztéssel összhangban a 

szerkezeti tervvel. 

Sopron Harka közötti ø150-es ac. vezetékről ágazik le a Brand-majort ellátó ø110-es KPE vezeték. A 

vezeték a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. tulajdona. A vezetékre talajszint feletti 

tűzcsapokat telepítettek, de ezek nem tudják az oltáshoz szükséges teljes vízmennyiséget biztosítani, ezért 

100 m3-es földalatti tüzivíz tározót létesítettek a feltáró Gida patak utca É-i oldalán. A Vízműtől nyert 

információnk szerint a víznyomással néha probléma van. A tulajdonos véleménye szerint a vízmérő előtti 

szűkítésből ered a nyomás probléma, és intézkedik/intézkedett a kiváltó ok megszüntetéséről. 

Band-major fejlesztésre jelölt területén kertvárosi beépítést irányoz elő a szerkezeti terv, a szabályozás is 

ennek megfelelően készült. 

A szabályozás szerint összességében 18 m3/d vízmennyiség növekménnyel számolhatunk. A meglévő 

D110-es KPE vezetéket kell továbbépíteni a fejlesztési terület közepén vezetett 12,0 m szélességű feltáró 

út nyomvonalában. A vízvezetékre 200 m-ként talajszint feletti tűzcsapokat kell szerelni. 
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A Nyugati-major ma is be van kapcsolva a vezetékes vízellátásba D90 KPE vezetékkel csatlakozik a 

városi rendszerhez. Az északnyugati városrész fejlesztésével összhangban a szerkezeti terv új 

gerincvezeték építését javasolja, a távlatban erről lesz ellátva a nyugati major. A majorban marad falusias 

lakóterületi felhasználás az egyik részen, a másik részén marad a mezőgazdasági üzemi terület. Nincs 

kijelölve új fejlesztési terület, így nem kell vízigény növekedéssel számolni. 

Kereskedelmi, szolgáltató területként szabályozza a terv János telepet és a volt határátkelő térségét, 

mindkét terület vezetékes vízzel ellátott a városi hálózatról, lényeges fejlesztést nem tartalmaz a terv, 

legfeljebb 2-3 m3/d többlet igénnyel számolhatunk, mely a meglévő rendszerről biztosítható. 

 

Az Erdei iskola, valamint a Gyermek- és Ifjúsági Tábor a Brennbergbányát ellátó ivóvíz vezetékkel 

kapcsolódik a városi vezetékes ivóvízhálózathoz. Ezeken a területeken sem kell vízmennyiség 

növekménnyel számolni. 

 

A mezőgazdasági üzemi területként szabályozott Sopronpuszta, Táncsics-major, Fertői présház (Fényes-

pince) nem kap ellátást a városi hálózatról. Saját kúttal rendelkeznek. A terv sem számol a városi 

hálózatba történő bekapcsolásukkal. 

A Fertő tavi vízitelep Fertőrákosról kap vezetékes ivóvizet. 

REGIOPLAN 
KÖRNYEZET- ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 
Tel./Fax: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu  

Rajz címe: Vízellátás 
Felelős közműtervező: Ferenczi Huba  

TE-T-08-0253, TV-T-08-0253, TH-T-08-0253 
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Szennyvízelvezetés 

Általános probléma a szennyvíztelepekre érkező csapadékterhelés. Az egyesített rendszerek, az illegális 

csapadékrákötések és a magas infiltráció miatt csapadékos időben több az érkező szennyvíz, mint az 

értékesített víz. 

 

Az ISPA program keretében nemrégiben egy új 21 000 m3 kapacitású szennyvíztisztító épült. Fontos 

eleme a szennyvízelvezető rendszert terhelő csapadékvíz többlet terhelés kezelése. A tisztításnál 

keletkező iszapból biogázt és komposzt anyagot állítanak elő. A biogázzal hajtott gázmotor a telep hő- és 

villamos energia igényének nagy részét fedezi. A szennyvíztisztító védőtávolsága 300 m. 

Az új telep üzembe helyezése után megszűnt a sopronkőhidai és a fertőrákosi szennyvíztisztító telep. A 

balfi telep 700 m3/nap kapacitással üzemel befogadó a Balfi-csatornán keresztül a Fertő-tó, mely 

érzékeny befogadónak minősül, ezért javasoljuk kiváltását. A tisztító előtisztítóként üzemelne, az 

előtisztított szennyvizet a Soproni tisztítóműre kell vezetni. 

 

Területfejlesztést csak olyan mértékben szabad végezni, amelyhez biztosítható a szennyvíz gyűjtő- és 

továbbító hálózat kiépítése. Virágvölgy, Aranyhegy, Fertő-tó vízitelep területeiről további szennyvizet a 

transzport rendszer időben nem tud a tisztítótelepre szállítani. Az elvezetés megoldására tanulmánytervet 

kell készíteni. Célszerű lenne olyan szállítórendszer kiépítése, mely az É-i részről érkező 

szennyvízmennyiséget közvetlenül, a városi hálózat terhelése nélkül vezetné a tisztító telepre. 

 

Csapadékvízzel terhelt szakaszokon folytatni kell a csapadékbekötések leválasztását, új csapadékvíz-

elvezető rendszerek kiépítését. 

 

A Brand-major területén keletkezett szennyvizeket gravitációs csatornahálózattal gyűjtik össze és vezetik 

a Gida patak utca Ny-i végében lévő szennyvízátemelőre. Az átemelőtől 90-es KPE nyomócsővel jut az 

szennyvíz a Sopron városi szennyvízhálózatra. A területen üzemelő szennyvíz vezetékek magán 

tulajdonban vannak, nem a vízmű üzemelteti. 

 

 

REGIOPLAN 
KÖRNYEZET- ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 
Tel./Fax: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu  

Rajz címe: Szennyvízelvezetés 
Felelős közműtervező: Ferenczi Huba  

TE-T-08-0253, TV-T-08-0253, TH-T-08-0253 
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A major területére tervezett kertvárosi beépítés szennyvízkibocsátása 16,2 m3/d. Az új terület mélyebben 

helyezkedik el, mélyebben fekszik, mint az üzemelő átemelő, ezért célszerű lenne az átemelő áttelepítése 

az új beépítés D-i részére és a meglévő gravitációs vezetéket meg kellene hosszabbítani az átemelő új 

helyéig és erre a gravitációs csatornára lehetne rákötni az új épületeket. A nyomóvezetéket is 

értelemszerűen meg kell hosszabbítani. 

 

A Nyugati-major falusias lakóterülete nincs bekapcsolva a városi elvezető hálózatba, egyedi tározókban 

gyűjtik a szennyvizeket és tengelyen kerül a tisztítóba. Az északnyugati városrész fejlesztésével a városi 

hálózat ki fog épülni a major határáig. Ekkor már gazdaságosan ki lehet építeni a szennyvízelvezetést itt 

is, mert rendelkezésre fog állni a közelben a befogadó szennyvízcsatorna. 

 

A kereskedelmi, szolgáltató területként szabályozott János-telepen ma is üzemel a szennyvízelvezető 

hálózat a várható 2-3 m3/d többlet szennyvizet a meglévő rendszer fogadni tudja. 

A volt határátkelő létesítményei nincsenek rákötve a szennyvízelvezető hálózatra. Zárt tározóban gyűjtik 

a szennyvizet. 

Az Erdei iskola szennyvizeit a Brennbergbányáról jövő nyomóvezeték fogadja. Többlet igénnyel nem kell 

számolni. 

A Gyermek és Ifjúsági Tábor szennyvizeit is ez a nyomóvezeték továbbítja. 

Sopronpuszta, Táncsics-major, Fényes-pince nincs bekötve a városi szennyvízelvezető rendszerben. 

Jövőben is egyedi zárt tározóba gyűjtést javasolunk. 

A Fertő tavi vízitelep szennyvizei nyomóvezetékkel kerülnek a Fertőrákoson lévő szennyvíz hálózatra. 
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Villamos energia ellátás 

A város ellátása a Sopronkövesd és Sopron közötti 2-2 db 120 kV-os és 35 kV-os főelosztó vezetékeken 

keresztül történik. 

Táppontok a Sopron-Nyugati 120/10 kV-os és a Sopron Keleti 120/35/10 és 35/20 kV-os alállomások. 

Az E.ON 2020-ig terjedő fejlesztési terveiben szerepel a Sopronkövesd és Sopron közötti 35 KV-os 

hálózat teljes megszüntetése, a faoszlopos rendszert és a vasoszlopos rendszer megfelelő részeit (Sopron 

közigazgatási területén teljes egészében) a 20 kV-os hálózatba integrálják. Ezzel elérik, hogy 

Sopronkövesd és Sopron Keleti alállomások között 3 db 20 kV-os ív keletkezik a korábbi egy helyett. 

Az áttérített vasoszlopos 35 kV-os rendszer, 20 kV-os terheletlen, kuplung jellegű ív lesz. 

Ma a 35 kV-os faoszlopos rendszerről Sopron külterületén a Potzmann-dülő ellátása történik. Ennek a 

területnek az ellátása a jövőben 20 kV-ról megvalósítható az áttérítés után. 

A Sopron Keleti állomásból az öntödébe vezető 35 kV-os vasoszlopos rendszer 20 kV-os áttérítésével 

lehetőség nyílik Ágfalva-Brennbergbánya ill. Bánfalva ellátásának közvetlenül a Sopron Keleti 

állomásból történő megoldására. 

 

A külterület ellátása 20 kV-os szabadvezetékes hálózatról történik, a kisfeszültségű hálózatot 20/0,4 kV 

feszültségáttételű oszloptranszformátorok táplálják. 

 

A szabadvezetékek biztonsági övezete 120 kV esetében a szélső száltól 13,0-13,0 m, a tengelytől 17,5 m 

mindkét irányba, 35 és 20 kV esetében a szélső száltól 5,0-5,0 m. 

Tájképvédelmi szempontból szükséges lehet a kritikus helyeken a légvezetékek helyett földkábel 

létesítése. Ma már 120 kV-os feszültségszint esetében is lehetőség van földkábel alkalmazására. A 

földkábeles kiváltás költségei a jelenlegi jogszabályok szerint a mindenkori megbízót terhelik. 

 

Brand-major DNy-i részén TR 20/400 típusú oszloptranszformátor üzemel, mely Harka felől kap 

légvezetéken 20 kV-os betáplálást. A légvezeték transzformátor utáni szakaszát a major területén 

átépítették földkábeles rendszerűre. 

A transzformátortól induló kisfeszültségű és közvilágítási hálózat is földkábeles. 

A Gida patak utca közvilágítása kandeláberes rendszerű. REGIOPLAN 
KÖRNYEZET- ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. 
Tel./Fax: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu  

Rajz címe: Energiaellátás és hírközlés 
Felelős közműtervező: Ferenczi Huba  

TE-T-08-0253, TV-T-08-0253, TH-T-08-0253 
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Az új kertvárosi beépítés telekvégeinél húzódó 20 kV-os légvezetéket beruházó átépíti földkábeles 

rendszerűre a meglévő út 2 m-es kiszélesítésével létrejött területsávon. 

 

Az új épületek ellátása is kábeles kisfeszültségű hálózatról történik. A feltáró út közvilágítását 

kandeláberes lámpatestekkel oldják meg. 

 

A Nyugati-major 20/0,4 kV-os oszloptranszformátorától induló kisfeszültségű hálózat légvezetékes 

rendszerű, a közvilágítást a kisfeszültségű vezeték tartóoszlopaira szerelt fényforrások biztosítják. A 

légvezetékes rendszer a falusias beépítési környezetben továbbra is megmaradhat. A Nyugati-major 

mögötti zártkertek villamosenergia ellátásához a majorban meglévő állomástól indított 20 kV-os 

vezetékről táplált új transzformátort kell telepíteni. Az állomás és a 20kV-os földkábel is elhelyezhető a 

meglévő út nyomvonalában. 

 

János-telep, a határátkelő térsége, Sopronpuszta, Táncsics-major és a Fényes-pince saját transzformátor 

állomásról kapja a villamos energiát. 

 

Az Erdei iskola és a Gyermek és Ifjúsági Tábor transzformátora Bánfalva felől kap megtáplálást. 

 

Áramszolgáltató tervei között szerepel az Ágfalva-Brennbergbánya-Muck 20 kV-os összekötetés 

megvalósítása. Ágfalva-Brennberg között ma is van 20 kV-os kapcsolat, a Brennberg-Muck közti 

szakaszt sematikusan jelöltük az „Energiaellátás és hírközlés” c. tervlapon, lényegében követnie kell a 

vezetéknek a meglévő erdei utat. 

 

Gázellátás 

A város ellátását biztosító gázszállító vezeték Répcelak felől érkezik a Határdomb úti gázátadó 

állomáshoz. 

A ø 300-as 64 bar-os vezeték védőövezete 2x28,0 m. A 40 000 m3/ó kapacitású állomástól indul a 6 bar 

üzemnyomású nagyközép-nyomású körvezeték. A vezeték védőövezete 2x9,0 m. 

A 6/3 bar-os fogadóállomások táplálják a középnyomású elosztó hálózatot. 

 

Az alábbi településrészek, illetve külterületi lakott helyek nincsenek bekapcsolva a földgázellátásba. 

Görbehalom, Új-Hermes, Ó-Hermes, Brennbergbánya, János-telep, Sopronpuszta, Nyugati-major, 

Táncsics-major és a Fertő tavi vízitelep. 

 

Brand-major földgázellátását a Sopron és Harka közötti 110-es KPE középnyomású földgázvezetékről 

leágazó ø 63 KPE vezeték biztosítja. 

 

Az Erdei iskoláig megépült a D160 KPE középnyomású földgázvezeték, ennek a vezetéknek a 

továbbépítésével lehet Görbehalmot, Brennbergbányát Ó és Új Hermest bekapcsolni a földgázellátásba. A 

településrészeket összekötő út padkájában lehet megépíteni a vezetéket. 

 

János-telep szükség esetén Sopronkőhidai rendszerről ellátható. 

 

A mezőgazdasági üzemi területekre javasoljuk a biomassza felhasználását. 

 

Megújuló energiák 

Sopron térsége a napenergia hasznosítás szempontjából kedvező területnek tekinthető. A kedvező fekvésű 

napos területeken 2300 óra körüli napenergiát lehet évente hasznosítani. Ennek ellenére még kevés a 

napenergiával fűtött lakások száma. 

 

A régi hulladéklerakó telepen van biogáz felhasználás. 

A mezőgazdasági üzemi területekre a biomassza felhasználását kell preferálni. 

A hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele kedvező, mivel állandóan elérhető. 

A Brand-major területe az S.,V., H., J. és K. jelű épületek megújuló energiát használnak fűtési és meleg 

víz készítési célból. Az épületek tetején napkollektorokat helyeztek el, mely a meleg víz előállításhoz 

biztosítja az energiát. A fűtést hőszivattyús geotermikus rendszerrel oldották meg ezeknél az épületeknél. 

Télen a kevés napsütéses órák idején hőszivattyús rásegítéssel állítják elő a használati meleg vizet. 

 

A tervezett kertvárosi beépítésnél is ezt a megújuló energiafelhasználást tervezi a beruházó. 

 

Elektronikus hírközlés 

Sopron városa a Magyar Telekom Nyrt. 99. számú primer körzetében helyezkedik el. 

A térségben lévő távközlési szolgáltatók: 

Vezetékes:     Magyar Telekom Nyrt. 

UPC Magyarország Kft. 

Invitel Zrt. 

Vezeték nélküli szolgáltatók:  Antenna Hungária Zrt. 
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B-NET Hungária Kft. 

Mobil szolgáltatók:   T-Mobil (Magyar Telekom Nyrt. 

     Telenor Magyarország Zrt. 

Vodafone Magyarország Zrt. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. Soproni gócközpontja a győri gyűjtőközponthoz Sopron-Fertőszentmiklós-

Kapuvár-Csorna-Győr viszonylatú nyomvonalon kiépített nagy áteresztő kapacitású optikai kábellel 

csatlakozik. Mikrohullámú hálózata Sopron-Fertőszentmiklós-Répcelak-Győr nyomvonalon üzemel. 

 

A szolgáltató célja, hogy az optikai kábel minél közelebb kerüljön az előfizetőhöz, így lehetséges, egy 

háztartásban párhuzamosan igénybe venni több szolgáltatást (telefon, tv, internet). Az optikai kábelen 

létesíthető távmunka, elektronikus üzletvitel, elektronikus kereskedelem, elektronikus közigazgatás, 

videokonferencia stb.. 

 

UPC Magyarország Kft.: 

Szolgáltatásai: internet, analóg kábeltévé, digitális kábeltévé, telefon, műholdas tévé, webshop. 

Budapesti központból Sopron a Sopron-Győr-Tatabánya-Budapest, illetve Sopron-Szombathely-

Veszprém-Székesfehérvár-Budapest nyomvonalon érhető el. 

 

Invitel Zrt.: 

Az országos hálózatra a GySEV vasút mentén, illetve Szombathely felé szintén a vasút mellett 

csatlakozik. 

 

Vezeték nélküli szolgáltatások: 

Antenna Hungária Zrt. meghatározó szereplője a hazai műsorszóró és telekommunikációs szektornak. A 

Dalos hegyi tornyukról Győr, Répcelak és Ausztria irányába halad a mikrohullámú hálózatuk. 

 

B.net Hungária Távközlési Kft.: 

A B.net Burgenland GmbH leányvállalata vezeték nélküli mikrohullámú hálózata van. 

Tervezi a Sopron-Szombathely vasút nyomvonalában optikai hálózat kiépítését. 

 

Mobil szolgáltatók: 

T-mobil, Telenor, Vodafone tovább javítják a város távközlési ellátottságát. 
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Csapadékvíz elvezetés 

A város külterületének K-i részén van a Fertő-tó. A sekély sós tó fő táplálója a Vulka-patak és a Rákos-

patak, valamint néhány kisebb vízfolyás. Vízállása változó. Több a párolgás, mint belejutó csapadék. 

A 19. század végén kialakított Hanság-főcsatorna vezeti le a tó felesleges vizét. 

 

Csapadékvizek fő befogadói az Ikva-patak, a Rák-patak, a Sós- és a Liget-patak. A hegyvidéki területek 

befogadója: Vörös árok, Vadkan árok, Farkas árok, Hermes árok, Rámel árok, Kovács árok, Kövecses 

árok, Tolvaj árok. Az árkok a Rák patakba vezetik a vizet. 

A Bécsi domb, Virágvölgy, Koronázó domb, Pozsonyi úti kapu környékének felszíni vizei a külterületen 

keresztül jutnak a Fertő tóba. 

A Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt területről a csapadékvizeinek a külterületi 

továbbvezetése nem megoldott (nincs kiépített befogadó). Az alátámasztó „Felszíni vízelvezetés” c. 

tervlapon javasoljuk a lehetséges külterületi elvezetéseket a befogadó János-telepi árok, Kis-Tómalmi 

patak felé. 

 

Probléma, hogy a külterületről (Fáber-rét, Vas-hegy, Károly-magaslat, Dalos hegy) érkező csapadékvizek 

elvezetéséről a belterületi rendszernek kell gondoskodni, ezzel terhelik a meglévő belterületi elvezető 

hálózatot. Célszerű lenne övárok létesítésével megakadályozni a csapadékvíz belterületre jutását. 

 

Elkészültek az Ikva-patakon a vésztározási létesítmények tervei. (Ikva-patak deltájánál, a Liget-patak 

deltájánál és a Sós-patakon). A vésztározás megszüntetheti a patakok által okozott elöntéseket. 

 

Csapadékvíz elvezetés helyett a csapadékvízzel való gazdálkodást kell előnybe részesíteni. Ennél a víz 

hasznosítását (öntözés) vagy hasznosulását (talajvízpótlás) az elvezetéssel egyenrangúnak kell tekinteni. 

A hasznosításnál fontos a lefolyás szennyezettségének csökkentése. Az élővízi befogadókba, ill. 

szikkasztásnál a talajvízbe kerülő csapadékvíz minősége feleljen meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet 4. általánosan védett terület vízminőségvédelmi területi kategóriának. 

 

Folyók, patakok, belvízi csatornák, tavak, tározók parti sávját továbbá az árvízvédelmi töltések mindkét 

oldali lábvonalától mért 10,0-10,0 m széles védősávját úgy kell használni, hogy a tulajdonos a 

feladataihoz szükséges mértékben, ill. védekezési célból akadálytalanul igénybe vehesse. 

 

Jelenleg folyik a csapadékvíz elvezetési koncepcióterv elkészítése. 

 

 

Sopronban a csapadékvízelvezetés tulajdonosi és üzemeltetői feladatait több szervezet látja el: állami út 

esetén Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, önkormányzati út esetén 

az önkormányzat megbízásából a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. külterületi erdei árkok 

esetében TÁEG (Tanulmányi Erdőgazdaság) Zrt. 

Probléma az egyes üzemeltetők közötti nem megfelelő kommunikáció. 

Település érdeke ennek javítása, a fenti szervezetek közötti szoros együttműködés megteremtése. 

A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás eszközei: 

 vízáteresztő felületek preferálása, 

 decentralizált csapadék-tározók, 

 vizek késleltetett bevezetése a befogadóba, 

 belvízelvezető árokrendszerek helyreállítása, 

 vizes élőhelyek megtartása, 

 felszíni lefolyás szabályozása. 

 

Fontos, hogy a csapadékvíz szennyezését lehetőleg a keletkezés helyén kell meggátolni, és tisztán 

élővízbe vezetni, illetve elszikkasztani. 

A talaj és a teljes környezet vízháztartását előnyösen befolyásolja a helyileg visszatartott csapadék 

legalább egy részének elszikkasztása. 

 

Törekedni kell a külterületi csapadékok távoltartására a település belterületétől, a vízmosások 

megkötésére. A szikkasztás műszaki és gazdaságossági peremfeltételeit kell figyelembe venni (talajvíz 

relatív mélysége, talajszivárgási tényezője). 

 

Sopronkőhida és Balf csapadékvíz elvezetése megoldott. Görbehalom, Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-

Hermes vízelvezetése nem megfelelő, és ezeken a településrészeken is rendszeresen érkezik a környező 

külterületi részekről nagy mennyiségű csapadékvíz. Fontos feladat ennek elhárítására övárkok létesítése. 

 

Brand-major felszíni vizeinek befogadója a Gida-patak. A Gida-patak utca É-i oldalán földmedrű árok 

üzemel. Az épületek tetőzetéről levezetett esővizet, és a garázslehajtókban összegyűjtött csapadékvizet 

ebben az árokba vezetik zárt csatornában, és innen kerül a befogadóba. 
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A tervezett kertvárosi beépítés területe É-D irányban lejt, így az elvezetés iránya is természetesen ez. A 

területről a csapadékvizet a tervezett feltáró út nyomvonalában megépítendő zárt csapadékcsatornával kell 

elvezetni. A terület D-i részén csapadékvíz puffertározót kell létesíteni ebben vezethető az esővíz. A 

tározó túlfolyója a Brand-majori csatornába, vagy a Gida patakba köthető. 

 

A Nyugati major falusias beépítésénél a meglévő földmedrű nyílt árkokat fel kell újítani, folyamatosan jó 

karban kell tartani, hogy a megfelelő vízelvezetést biztosítani tudják. 

 

János-telep felszíni vizeinek befogadója a János-telepi árok. 

Gyermek- és Ifjúsági Tábor, valamint az Erdei iskola területéről a felszíni vizek a Rák-patakba 

vezethetők. 

Táncsics-major felszíni vizeinek befogadója a Liget patak. 

Fertői présház területén működő Fényes pincészet számára javasoljuk a „szürkevíz” hasznosítást. 

 

A külterületen létesítendő mezőgazdasági utak, illetve új kialakítású magánutak vízelvezetésére egyoldalú 

földmedrű árkot kell létesíteni, mely az út szabályozási szélességében elhelyezhető. 

 

Jelen terv készítésekor indult el a csapadékvíz elvezetési koncepcióterv elkészítése is. A terv ajánlásai 

alapján javasolt a fejlesztéseket és a felújításokat megvalósítani a város központi belterületén, az egyéb 

belterületeken, sőt a külterületen is. A koncepcióterv készítése viszonylag hosszú folyamat a szükséges 

nagymennyiségű adatbázis következtében, ezért a jelen terv készítésekor ez nem állt a rendelkezésünkre. 

A csapadékvíz elvezetési koncepcióterv főbb célkitűzési, tartalma: 

I. ütem: A koncepcióterv megalapozása a meglévő állapot felmérésével, felülvizsgálatával és egységes 

rendszerbe való dokumentálásával indul, amelyben minden, modellezéshez szükséges adatot össze kell 

gyűjteni. 

II. ütem: Az egységes digitális lefolyási modell kialakítása során a fenti adatok beépítése és leképezése 

GeneralStorm szoftver segítségével jelenti az elvégzendő modellfejlesztési feladatot. 

III. ütem: Jellemző és mértékadó csapadékesemények kidolgozása, meghatározása. 

IV. ütem: Modell kalibráció. 

V. ütem: Fejlesztések komplex szemléletű modellezése és dokumentálása. 

VI. ütem: Egyeztetések, engedélyeztetés, szakmai és társadalmi ismertetés, elfogadtatás, PR 

akció. 
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(KÜLÖN DOKUMENTÁLVA) 
 

 

 

 

 

 

3. TERVIRATOK/MELLÉKLETEK 

 
1. Előzetes tájékoztató eljárás során beérkezett vélemények 
2. Tervezés során keletkezett egyéb terviratok, adatszolgáltatások 
3. Natura 2000 hatásbecslés dokumentációja 
4. BM Településrendezési és Településügyi Főosztály tájékoztatása 
5. Véleményezési eljárás során beérkezett vélemények 
6. Egyeztető tárgyalás terviratai 

 
 









Változások: 
 
Sorsz. Változás 

1. A jóváhagyási terven - az ÉDU-KTVF és az FHNPI észrevétele alapján - az Erdészeti 
Igazgatósággal történt egyeztetésnek megfelelően, egyes elsődleges Gazdasági rendeltetésű 
erdőterületek Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) besorolásba kerülnek. 

2. Kőhegyi bánya területfelhasználása az egyeztetési anyaghoz képest Különleges 
bányaterületről Különleges beépítésre nem szánt területre változik. 

3. A nem működő sípálya területe az egyeztetési anyaghoz képest (Ks) részben Általános 
mezőgazdasági, részben Ev területként kerül lehatárolásra. 

4. Sopronkőhidától északra a 0988/1 és a 0988/2 hrsz.-ú területek ökológiai hálózatba – 
magterületbe illetve az épületet is tartalmazó rész puffer területbe – sorolása miatt a 
területfelhasználás Ev lesz. 

5. A „harkai lőtér” és környéke az egyeztetési anyaghoz (Ks) képest Általános mezőgazdasági 
területként kerül lehatárolásra. 

6. Kutyahegy területének egy része (0745/1-3, 6-12, 14-24, 39-42) Kertes mezőgazdasági 
besorolásból Általános mezőgazdaságiba kerül. 
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