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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 

Jánossomorja város Magyarország északnyugati részén, Győr-Moson-Sopron megyében, a 86. sz. főút 
mentén, Mosonmagyaróvártól 15 km-re délnyugatra, az osztrák-magyar határtól 5 km-re található a 
Mosonmagyaróvári járásban. A megyeszékhely, Győr 50 km-re található. Településföldrajzi 
szempontból a település a Hanság északi részén fekszik, a Fertő tó és a Szigetköz között. 
Jánossomorját északról Várbalog, északkeletről Mosonszolnok, keletről Újrónafő és Lébény, délről 
Csorna, Bősárkány, délnyugatról Kapuvár, nyugatról az ausztriai Mosontarcsa (Andau) határolja. 

 

Jánossomorja elhelyezkedése 

 

A településen Közös Önkormányzati Hivatal, több oktatási intézmény (Jánossomorjai Körzeti 
Általános Iskola, Klafszky Katalin tagiskola, Aranykapu Óvoda és tagintézményei, Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti Iskola), Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár található. Egészségügyi és 
szociális ellátás biztosított, orvosi rendelő, bölcsőde, gyermekotthon és idősek klubja is működik a 
városban, az orvosi ügyelet a városon belül megoldott. Egyéb ügyekben eljáró intézményekhez és 
hivatalokhoz Győrben, Mosonmagyaróváron lehet fordulni.  

Közlekedési szempontból a település kedvező helyzetben van. Közúti kapcsolatai Várbalog, Újrónafő 
(Mosonmagyaróvár), Bősárkány és Mosontartcsa irányába terjednek ki. A település keleti részén fut 
a 86-os számú főút, valamint a Hegyeshalom-Csorna-Szombathely vasútvonal. Jánossomorjától 
keletre 7,5 km távolságban halad az M1-es autópálya, melyet a településről a 86. sz. úton lehet 
megközelíteni. A főút fontos közlekedési korridor Magyarország nyugati határa mentén, ami 
összeköti Mosonmagyaróvárt Csornán keresztül Szombathellyel. 

A 1990-ben történt határnyitás új lehetőségeket nyitott meg Jánossomorja előtt, ami leginkább a 
foglalkoztatás területén hozott komoly fejlődést, megnőtt a város térségi szerepköre. A településen 
leginkább élelmiszeripari és építőipari vállalkozások telepedtek meg, amik közül több is tőkeerős 
nagyfoglalkoztatónak számít. A város ipari üzemeiben és egyéb munkahelyein nagyjából 2500 
alkalmazott dolgozik, közülük közel nyolcszázan a környékbeli településeken élnek. A 
Jánossomorjára ingázók meghatározó részét foglalkoztatóik gyűjtőjáratú autóbusszal szállítják 
munkahelyeikre. A településen megtelepedett ipari vállalkozásoknak köszönhetően a város 
munkanélküli rátája nagyon alacsony. 

A város három korábbi település egyesítéséből jött létre. Mosonszentpéter és Mosonszentjános 1950-
ben lett egy település, majd 1970-ben került sor az egyesülésre Pusztasomorjával. A település 2004-
ben városi rangot kapott.  
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Jánossomorja térségi elhelyezkedése 

Forrás: www.terkepcentrum.hu 

1.2.  TELEPÜLÉS SZERKEZETE 

1.2.1. VÁROSSZERKEZET 

Jánossomorja településszerkezetének kialakulását leginkább az befolyásolta, hogy a város három 
falu egyesüléséből jött létre. Ezen túl meghatározó szerepet játszott a település lakosainak 
mezőgazdasági tevékenysége, valamint a táj szerkezetének jellegzetességei. Jánossomorján öt 
településrész különíthető el, az egykori Pusztasomorja, Mosonszentjános, Mosonszentpéter, 
Hanságliget és Újtanya. A belterület Pusztasomorja, Mosonszentjános és Mosonszentpéter 
összenövéséből alakult ki, Újtanya a település északi, míg Hanságliget a település déli részén 
helyezkedik el.  

Jánossomorja belterületén napjainkban is érezhető, hogy három önálló településből jött létre. Mind 
Pusztasomorja, mind Mosonszentjános, mind pedig Mosonszentpéter saját településközponttal és 
templommal rendelkezik. A településközpontokban üzletek, éttermek és egyéb vendéglátóipari 
egységek találhatóak. Egykor mindhárom falu önálló oktatási intézménnyel rendelkezett. Ezeket a 
településrészeket a város fő útja, a 8507. j. mellékút köti össze.  

Pusztasomorja Jánossomorja belterületének nyugati részén helyezkedik el. A településrész 
kezdetben egyutcás település volt, amely a mai Szent István utca mentén fejlődött ki, ahol a 
település központi funkciói megtalálhatók. Míg Pusztasomorja déli lakóterületei organikusan 
fejlődtek, úgy a központtól északra elhelyezkedő területek szabályos kialakítású lakóterületek. A 
településrészen a somorjai tótól keletre újonnan kijelölt kertvárosias lakóterülettel megfelelő 
mennyiségű lakóterületi tartalék áll rendelkezésre, emellett a rekreációs célú zöldfelület (közkert 
és erdőterület) mennyisége is megfelelő. Mosonszentjános határában egy kereskedelmi, szolgáltató 
terület helyezkedik el.  

Mosonszentjános középső - a Szabadság utca és az Óvári út Várbalogi út illetve vasút közötti - 
részén találhatók Jánossomorja legfontosabb központi funkciójú területei, ahol a funkciósűrűség, 
illetve a terület beépítettsége indokolja településközpont terület kijelölését. A településközponti 
területek mellett településszerkezeti szempontból legjelentősebbek a lakóterületek, melyek 
elégséges tartalékterülettel bírnak a temetőtől északra és a Móricz Zsigmond utcától nyugatra. A 
lakóterületek közé beékelődik a temető és sportpálya különleges területe, kisebb zöldterületek és a 
Vásártér utcai gazdasági területek. A településrészen találhatók a település legrégebbi 
iparterületei, a lakóterületeket egy erdősáv választja el az északi iparterületektől. 
Településszerkezetileg a településrészhez kapcsolódik a mosonszentjánosi tó melletti hétvégiházas 
terület, és az annak határában jelölt kertvárosias lakóterület, továbbá az Erdősor utcától délre 
fekvő ipari terület és hulladékkezelő különleges terület. 
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Mosonszentpéter Jánossomorja város legkeletibb városrésze. Központja a mai 86. sz. főút mentén 
található. A településrész közintézményei, valamint kereskedelmi egységek helyezkednek itt el. A 
településrész lakóutcái a 86. sz. főút (Rákóczi utca), illetve a Mosonszentpétert a szomszédos 
településrészekkel összekötő 8507 j. út (Óvári út) belterületi szakaszaira fűződnek fel. A 
településrészt a falusias lakóterületek túlsúlya határozza meg, s csupán újonnan kijelölt 
kertvárosias lakóterületek találhatók a településrész északi határában. Mosonszentpéter északi és 
délkeleti részén biztosított a gazdasági területek fejlesztése. A környező intenzív beépítéstől a 
településrészen jól elkülöníthetők a különleges- és zöldterületek a sportpálya és a temető területe. 

Hanságliget Jánossomorja legnagyobb külterületi lakóterülete, ami a város déli határában, a 86. sz. 
főút mellett található. A terület az egykori Lajta-Hanság Állami Gazdasághoz kapcsolódóan alakult 
ki. Hanságligeten központi funkciók nem találhatók, kereskedelmi és szolgáltató területek a falusias 
lakóterületektől délre jelennek meg. Hanságliget ortogonális utcaszerkezettel rendelkezik. A 
településrész megfelelő lakóterületi tartalékokkal rendelkezik. A vasútállomás melletti erdő- és 
zöldterület, mint rekreációs területek állnak rendelkezésre. Hanságliget északnyugati oldalán egy 
kereskedelmi, szolgáltató terület található. A településrészhez kapcsolódó, egykori állami gazdasági 
területek iparterületekként kerülnek jelölésre.  

1.2.2. TÁJSZERKEZET 

Jánossomorja az osztrák határ mellett, a Hanság és a Mosoni-síkság területén fekszik. A város sík 
területen terül el, ahol a lakóterületet egykor nagy kiterjedésű mocsarak vették körül. Ezen 
domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg a település tájszerkezetét. A településen a 
szántók dominálnak, melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vannak egymástól elválasztva. A 
település déli részén - az egykori mocsarak helyén- erdők találhatóak. A délnyugati részen telepített 
gazdasági erdők, erdőültetvények a jellemzőek, míg délkeleten természetközeli erdőállományok is 
találhatóak.  

A tájban fontos szerepük van a település határában elhelyezkedő bányatavaknak is. Pusztasomorja 
északi határában, illetve Mosonszentjános északi határában helyezkedik el egy-egy bányató, 
amelyek korábbi kavicsbányák maradványai. A pusztasomorjai tó és a mosonszentjánosi tó 
rekreációs területként funkcionál. A belterülettől északkeletre található az ASDAG kavicsbánya, 
ahol jelenleg is folyik a kitermelés. Itt található Jánossomorja legnagyobb kiterjedésű bányatava, 
azonban ez a bányászati tevékenység miatt nem megközelíthető. A külterületen még számos - a fent 
említett tavaknál jóval kisebb- bányató található.  

A vonalas létesítmények közül meghatározóak a közlekedési infrastruktúra elemei, valamint a 
település déli részén elhelyezkedő csatornahálózat, melyet az egykori mocsár lecsapolása céljából 
építettek ki. A déli, jellemzően erdőkkel borított területet raszteresen behálózó csatornák, 
Jánossomorja déli határát is képező Hanság-főcsatornába vezetik a vizet. A közlekedési 
infrastruktúra elemek közül a 86. sz. főút, a 8508 j. Várbalog irányába haladó út, a 8507. j.Andau 
irányába haladó út, a 85107. j. Villanytelep - Hanságfalva irányába tartó út, valamint a 
Hegyeshalom-Csorna-Szombathely vasútvonal a meghatározó.  

A külterület beépített területein cél volt, hogy azok a fejlesztői szándékoknak, illetve a valós 
használatnak megfelelően kerüljenek szabályozásra. Ennek megfelelően kis mértékben átalakult a 
külterületi beépítésre szánt területek helyzete. Újtanyán a már meglévő lakóterületeken 
továbbiakban is biztosítjuk a lakóterületek fennmaradását. Hanságfalván a még lakó funkcióval bíró 
területeken megőrizzük ezt a területfelhasználást, azonban a már felhagyott, lakó funkcióval nem 
rendelkező területek a tényleges területhasználathoz igazodva általános mezőgazdasági – gyepként 
kerültek szabályozásra. Villanytelep a területtel kapcsolatos fejlesztői szándékoknak megfelelően 
különleges szabadidőközpont besorolásba került. A Kendergyár területén, illetve Hanságligeten a 
hatályos tervhez képest nem történt jelentős módosítás, ezeket a területeket a valós használatnak, 
valamint a fejlesztői szándékoknak megfelelően szabályozták a hatályos tervben is.  

A településrendezési eszközökben javasolt változások egy része a tájszerkezetre is hatással van. A 
területfelhasználási egységek tekintetében jelentős változások nem történtek, nagyrészt a 
tényleges területfelhasználáshoz igazodó területfelhasználási egységek kijelölésére került sor. A 
belterülethez kapcsolódóan, többnyire a település keleti részén került kijelölésre néhány lakó, 
illetve gazdasági terület, ugyanakkor számos korábban ipari területbe sorolt rész került 
visszasorolásra mezőgazdasági területfelhasználásba. Az újonnan kijelölt lakó, gazdasági és ipari 
területek esetében a tényleges fejlesztési igények számára történő terület biztosítása volt a cél.  
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A település északi határában haladó tervezett elkerülő út, az Andau felé tartó forgalom elvezetését 
célozza, tehermentesítve ezzel a város belterületeit. A belterületektől keletre a 86-os számú főút 
települést elkerülő szakaszának tervezett nyomvonala is feltűntetésre került a szerkezeti tervlapon. 
Ez az út elsősorban a mosonszentpéteri településrész tehermentesítését szolgálja, azáltal, hogy a 
településrészen keresztülhaladó 86-os számú főutat a belterületeken kívül vezeti.  

1.2.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

A település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei: 

- 86. sz. (Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár) II. rendű főút; 

- 8507. j. (Jánossomorja - Országhatár) összekötő út; 
- 8508. j. (Jánossomorja - Várbalog) összekötő út; 
- 85107. j. Hanságfalva bekötő út; 
- 85308. j.  Jánossomorja állomáshoz vezető út; 
- 16. sz. Pozsony- Rajka – Hegyeshalom - Szombathely vasútvonal; 
- Hanság-főcsatorna; 
- Szőke tói-csatorna; 
- Bordács-Császárréti-csatorna; 
- Budics-csatorna; 
- Somorjai-övcsatorna; 
- Villanytelepi-csatorna; 

Tervezett vonalas szerkezeti elemek: 

- M86 gyorsforgalmi út; 
- belterületet északról elkerülő út. 

1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

1.3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Jánossomorja belterületein a lakóterületek (kertvárosias lakóterület és falusias lakóterület) 
dominálnak, ezek mellett meghatározó a településközpontokban a településközpont terület 
területfelhasználás. A belterülettel határosan jelentős nagyságú gazdasági terület (kereskedelmi 
szolgáltató terület és ipari terület) található, de a település organikus fejlődésének köszönhetően a 
gazdasági területek egy része beékelődik a lakóterületek közé. További beépítésre szánt területek: 
hétvégiházas terület és a különleges területek. 

Meglévő kertvárosias lakóterületek Jánossomorján két helyen, a Dr. Dicsőfi Endre utcában és a 
Kereszt utcában helyezkednek el. Ezen felül a Mosonszentpéter északi, Mosonszentjános délnyugati 
és Pusztasomorja keleti részén kerültek kijelölésre ebbe a területfelhasználási kategóriába tartozó 
területek. Jánossomorja lakóterületeinek túlnyomó részét a falusias lakóterületek teszik ki és a 
város lakóterületi tartalékai is ebbe a területfelhasználási kategóriába tartoznak.  

Jánossomorja területén a településközponti területek a városközpontokban, tehát Pusztasomorja, 
Mosonszentjános és Mosonszentpéter központjában helyezkednek el. Pusztasomorján a Tarcsai és a 
Szent István utcát határoló tömbök tartoznak ebbe a területfelhasználási egységbe, a Tarcsai utca – 
Kossuth utca és a Szent István utca – Kossuth utca közötti szakaszon. Mosonszentjánoson az Óvoda 
utca – Szabadság utca – Óvári út menti tömböket, míg Mosonszentpéteren a Rákóczi úttal határos 
tömböket érinti a településközponti terület.  

Jánossomorja gazdasági területei többnyire a beépített területek határában, azokhoz kapcsolódva 
alakultak ki. Néhány gazdasági rendeltetésű terület található a belterületektől távolabb a 86. sz. 
főút mentén, illetve Mosonszentjános területén a településszövetbe beékelődve is fellelhetők ilyen 
területek. Kereskedelmi szolgáltató területek Mosonszentpéter északi határában a Hársfa utca 
mellett, illetve a 86. sz. főút mentén kerültek kijelölésre. Mosonszentjános északi részén a 
településszövetbe ékelődve a Dózsa György úttól északra, a Várbalogi úttól nyugatra helyezkednek 
el további kereskedelmi szolgáltató területek. Ipari területek Jánossomorjától keletre a 86. sz. főút 
mentén, a település északi határában a vasúthoz és a 8508 jelű összekötő úthoz kapcsolódva, a 
településtől nyugatra a Tarcsai utca mentén, illetve Mosonszentjánostól délre a Hanság utcánál 
helyezkednek el. További ipari területek kerültek kijelölésre Hanságliget déli és keleti határában, 
valamint Újtanya mellett.  



JÁNOSSOMORJA 9 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu  

Hétvégiházas területek Jánossomorján egy helyen, a szentjánosi tó körül kerültek kijelölésre. 
Ennek a felparcellázott területnek a jelentős része még beépítetlen.  

A település területén a nagy kiterjedésű, egyedi rendeltetésű területek különleges beépítésre 
szánt terület területfelhasználási egységbe kerültek. Különleges terület - sportterületek 
Pusztasomorján a tó mellett, Mosonszentjános nyugati határában a Dózsa György utca mellett, 
Mosonszentpéteren pedig az Újerdő, a Sport és az Ibolya utcák által közrezárt területen találhatóak. 
Különleges terület - temető területtel is rendelkezik mindhárom településrész: Pusztasomorja déli 
határában a Széchenyi utca mentén, Mosonszentjános északi határában a Várbalogi út mentén, 
valamint Mosonszentpéter keleti határában a Temető utca mellett találhatóak. Különleges terület - 
szennyvíztisztító területbe a település keleti határában elhelyezkedő szennyvíztisztító került, 
illetve Hanságligettől keletre fekvő tisztítómű került. A Mosonszentpétertől északkeleti irányban 
elhelyezkedő ASDAG kavicsbánya területe különleges terület bánya területfelhasználásba került, 
míg a Mosonszentjánostól északra található bányató partján került különleges terület - 
strandterület kijelölésre. A Mosonszentjánoson található vasútállomás különleges terület - 
vasútállomás területbe lett sorolva, Mosonszentjános déli részén elhelyezkedő hulladékudvar, 
valamint a település keleti határában található kommunális hulladéklerakó, illetve a Leier telepétől 
északra kijelölt inert hulladéklerakó pedig különleges terület - hulladékkezelő területbe került. A 
település külterületén több helyen - jellemzően egykori laktanyák helyén - különleges terület - 
szabadidőközpont területe került kijelölésre. 

1.3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Jánossomorja nagy közigazgatási területtel rendelkezik, így nagy arányban találhatók beépítésre 
nem szánt területek a település területén.  

Az erdőterületeknek alapvető jelentősége van az élővilág megóvása, a települési környezet 
minőségének javítása, valamint tájesztétikai, környezet- és talajvédelmi szempontból egyaránt. 
Jánossomorja közigazgatási területén erdőterületek jellemzően a település déli részén 
helyezkednek el, az egykor mocsaras Hansági területek helyén. Erdőterületek találhatók továbbá a 
kisebb foltokban, erdősávokban mezőgazdasági területeket tagolva, valamint a belterület 
határában. Az erdőterületek védelmi, gazdasági illetve közjóléti erdőterület besorolást kaptak. A 
védelmi rendeltetésű erdőterületeket jellemzően a közlekedési területek mentén húzódó 
erdősávok, a szántóföldeket tagoló mezővédő erdősávok, valamint a lakóterületek védelmét 
szolgáló erdősávok alkotják. Mindezek mellett védelmi erdőterület területfelhasználási egységbe 
tartoznak a természetvédelmi szempontból jelentős erdőterületek is. A gazdasági rendeltetésű 
erdőterületek nagy részét a közigazgatási határ déli részén fekvő erdőültetvények alkotják, de a 
település északi részén található erdőfoltok egy része is ebbe a területfelhasználási kategóriába 
került. A közjóléti rendeltetésű erdőterületek a közigazgatási határ déli részén két kisebb foltban, 
illetve Pusztasomorja területén helyezkednek el.  

A település mezőgazdasági területei között általános mezőgazdasági területek és gyepterületek 
helyezkednek el. Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe tartoznak a város 
mezőgazdasági művelés alatt álló területei. Az általános mezőgazdasági – gyep területek a 
belterülettől délre, a szántók között foltokban találhatóak.  

A település közigazgatási területének déli részén a Hanság lecsapolását célzó belvízmentesítő 
csatornahálózat, valamint a belterület északi határában elhelyezkedő bányatavak és a Vízmű 
területe került vízgazdálkodási területbe.  

A város zöldterületei közkert területfelhasználási egységbe tartoznak. A településszövetben számos 
kisebb területű zöldterület és a lakóterületi fejlesztési területek ellátásához kijelölt zöldterület 
található. A településen négy kiemelkedő közkert helyezkedik el: Pusztasomorján a Szent István 
utca mellett található Szent István park, a Szent István utca és Halomalja utca által határolt 
somorjai gödör, a Mosonszentjános központjában található Millenium park, valamint 
Mosonszentpéterem a Hársfa utca, Óvári út és Bajcsy-Zsilinszky utca által határolt szentpéteri 
gödör.  
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1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.4.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos 
közutak esetében: 

- tervezett M86 autóút tengelyétől számított 250-250 m széles területen; 
- 86. sz. főút tengelyétől számított 100-100 m széles területen 
- 8507. j. (Jánossomorja - Országhatár) összekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles 

területen 
- 8508. j. (Jánossomorja - Várbalog) összekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles 

területen 
- 85107. j. Hanságfalva bekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles területen 
- 16. sz. (Hegyeshalom-Szombathely) vasútvonal a vasút tengelyétől számított 50-50 m széles 

területen 

Az OTÉK 38.§ (8) pont alapján országos gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított 
250-250 m széles területen új beépítésre szánt terület – gazdasági terület kivételével nem 
jelölhető ki. Az M86-os gyorsforgalmi út 250 m széles területsávjában nem került új beépítésre 
szánt terület kijelölésre.  

1.4.2. KÖZMŰTERÜLETEK 

VÍZELLÁTÁS 

A vízellátás korlátozó tényezői a fúrt kutak, azoknak vízbázis védelmét nyújtó hidrogeológiai 
védőidoma. Korlátozó adottság a vízellátás gerincét jelentő regionális vízvezeték nyomvonala és 
műtárgyai.  

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A szennyvíztisztító telepek, annak kijelölhető védőtávolság igényével (500 m). 

A szennyvízátemelő műtárgyak, azok kijelölhető védőtávolság igényével (20 illetve 150 m) - hatósági 
döntés alapján, a technológiától függően kisebb érték is megállapítható. 

A regionális gerinc szennyvízgyűjtő vezeték. 

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A vízfolyások, patakok, tavak és a jelentősebb árkok, valamint azok karbantartó sávjai. 

- csapadékvíz elvezetést szolgáló övárkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval 
- felszíni vízrendezést szolgáló, vízfolyás, főcsatorna menti 6 m-es mederkarbantartási sáv 

fenntartásával 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért 
biztonsági övezete 

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A nagy-középnyomású gerincelosztó hálózat nyomvonala, biztonsági övezete és a települési 
gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái. 

1.4.3. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Jánossomorja három egykor önálló községet foglal magába. Mosonszentpéter 1950-ben lett 
Mosonszentjános része, majd az így kibővült Mosonszentjános és Pusztasomorja (németül 
Wüstsommerein) 1970-ben egyesültek Jánossomorja néven. 
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Jánossomorja több évszázados múltra visszatekintő település, ahol az építészeti értékek magas 
arányban maradtak fenn a központokban. A hagyományos építészet jellemzői közül a 
településközpontokban számos (elsősorban) lakóépület, valamint közintézmény őrzi még a térségre 
jellemző, hagyományos építészeti vonásokat. 

ORSZÁGOS VÉDELEM 

Jánossomorján négy országos védelem alatt álló műemlék építmény található, ezek a 
településrészek templomai, valamint egy Krisztus szobor, amit a mosonszentjánosi plébánián lehet 
megtekinteni. 

Az országos védelem alatt álló műemlék építmények a következők: 

Ssz Név Cím Hrsz Törzsszám 

1. Római katolikus templom Szent István u. 34. 2139 3755 

2. Római katolikus templom Szabadság u. 30. 1227 3747 

3. Római katolikus templom Bartók Béla u. 381 10655 

4. Krisztus szobor Dr. Dicsőfi Endre utca 30. 1227 3748 

HELYI VÉDELEM 

Jánossomorjának jelenleg nincs helyi védelem oltalma alatt álló épített értéke. A települési bejárás 
alapján több olyan épület és műtárgy is található a településen, amely védelméről gondoskodni 
érdemes, mert a műemlékek mellett megőrzik a település karakterét. A településfejlesztési 
koncepcióhoz és az integrált településfejlesztési stratégiához 2016-ban készült örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmazza a helyi védelemre javasolt épületek listáját, illetve a védelemre 
javasolt épületeket és műtárgyak adatlapját. 

Helyi védelemre javasolt építmények listája: 

Sor-
szám 

Megnevezés Hrsz. Cím 

1. Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola alsó 
tagozat épülete 

1156 Szabadság u. 21. 

2. Jánossomorjai Aranykapu Óvoda központi 
épülete 

1115 Óvoda u. 13. 

3. Városháza 1140/1 Szabadság u. 39. 

4. Posta 729/1 Vasút u. 29. 

5. Könyvtár 1192 Szabadság u. 2. 

6. Mosonszentjánosi plébánia épülete 1227 Szabadság u.  

7. Malom 732/1 Óvári u. 3-5. 

8. Egykori gazdasági épület 1506/2 Nándor u. 5. előtt 

9. Vasútállomás  725/6 Vasút utca 

10. Lakóépület 1180/1 Szabadság u. 5. 

11. Pince borozó-étterem (egykori 
takarékpénztár központ) 

1113/1 Óvoda u. 13. 

12. Lakóház (Heidebauer ház) 1239/1 Szabadság u. 50. 

13. Lakóház (Heidebauer ház) 1133/1 Szabadság u. 43. 

14. Heidebauer ház 1240/1 Szabadság u. 52 

15. Mosonszentjánosi temető kápolnája 1415/2 Várbalogi út  

16. Lakóház (Mayer-Amon-féle ház) 1466 Dózsa György u. 16. 

17. Lakóház (Stacker-féle ház) 1446 Dózsa Gy. u. 3. (1'?) 

18. Breier-féle lakóház 735 Malom u. 1. 
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Sor-
szám 

Megnevezés Hrsz. Cím 

19. Bloch Manó családorvos család háza 879/2 Vasút u. 24. 

20. lakóház kapuja 1130 Szabadság u. 49. 

21. Kápolna (régi temetőkápolna) 1439 Dózsa Gy. U. 1. 

22. Mária szobor 1228 Szabadság u. 30. 

23. Nepomuki Szent János barokk szobra (?) 1222 Szabadság u.  

24. Hármashalom 1222 Szabadság u. 28. 

25. Gát című szoborcsoport 841 Óvári út 

26. Balassi Bálint csatajelenet scraffitto 875 Óvári u. 1. 

27. Alsó-Fehérkereszt 4508 Fehérkereszt utca 

28. Jánossomorjai Általános Iskola Klafszky 
Katalin Tagiskola 

375 Rákóczi u. 51 

29. Egykori gazdasági épület 
320/1 

Bartók Béla utca 

30. Heidebauer parasztház és pajtája 224/2; 226/2 Liget u. 25. 

31. Heidebauer lakóház 371 Rákóczi utca 61. 

32. Heidebauer lakóház 467 Rákóczi u. 102. 

33. Wurzinger  lakatos egykori lakóháza 636/1 Ady Endre u. 

34. Heidebauer gazdasági épület 657/5 Óvári út 

35. Mosonszentpéteri temető kápolnája 4302 Temető utca 

36. Gazdasági épület 4369  

37. Kálvária 219/1 Liget u. 35 

38. Világháborús emlékmű 379 Rákóczi u. 47. 

39. Kőkereszt 4361 Újtelep u. 

40. "Pullmann" kereszt 503 Ady Endre u. 17. 

41. Egykori pusztasomorjai, 3. számú általános 
iskola épülete 

2119 Szent István utca 18. 

42. Szent Vendel-kápolna 1960 Szent István utca 65 

43. Gazdasági traktus és pajta 2148 Szent István u. 

44. Kőkereszt 1757/2 Dózsa Gy. U. 61. 

45. Szent Háromság oszlop (Rozália szobor) 20 0 1/11 Tarcsai utca 

46. Kőkereszt 2139 Szent István utca (templom 
előtt) 

47. Mária kép 0788/4 Berecsnyi utca határ felé 
vezető szakasza 

A fent felsorolt helyi védelemre javasolt épületeket az alábbi térképen ábrázoltuk: 
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Helyi védelemre javasolt épületek Jánossomorján 
(Forrás: Jánossomorja Örökségvédelmi hatástanulmány) 

Korábban lehetőség volt a helyi építési szabályzatban előírásokat megfogalmazni a védelem alatt 
álló vagy védelemre érdemes területekre és építményekre vonatkozóan. 2016-ban azonban hatályba 
lépett a településkép védelméről szóló LXXIV. törvény, majd annak végrehajtó rendeleteként 2017. 
január 1-i hatállyal módosult az Eljr., aminek következtében a jogszabályok nem teszik lehetővé a 
HÉSZ-ben településképi követelmény megfogalmazását. (A védett területekre és építményekre 
vonatkozó előírásokat, az egyes épületek megjelenésével kapcsolatos elvárásait, valamint az egyéb 
településképi követelményeket a város önkormányzata a településképi rendeletben szabályozhatja.) 

RÉGÉSZET 

Az országos nyilvántartás szerint Jánossomorján a következő régészeti lelőhelyek találhatóak: 

Ssz. Azonosító Név 

1. 31142 Újudvar 

2. 31143 Hatholdasok 

3. 31147 Szőke-tó 

4. 31148 Hanságliget 

5. 31149 Szállástető 

6. 31150 Kavicsbánya 

7. 31151 Szőke-tó II. 

8. 32306 Tímár-domb 

9. 32307 Rohrer-földek 

10. 33107 Hanság-Nagyerdő 

11. 38930 Kavicsbánya II. 

12. 46989 Szállástető II. 

13. 46994 Felső-Újszegés 

14. 39900 Felső-Somorjai földek 

15. 57319 Felső-Somorjai földek II. 

16. 57323 Felső-Somorjai földek III. 

17. 57324 Felső-Somorjai földek IV. 

18. 57325 Felső-Somorjai-földek V. 

19. 57326 Felső-Somorjai-földek VI. 

20. 57327 Újtanya, Középső-dűlő 
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Ssz. Azonosító Név 

21. 57328 Újtanya, Középső-dűlő II. 

22. 57335 Zsellér-Újszegés 

23. 57336 Zsellér-Újszegés II. 

24. 57337 Kisházi-legelő-földek 

25. 57801 Kápolna-dűlő 

26. 57338 Kápolna-dűlő II. 

27. 57339 Kápolna-dűlő III. 

28. 57340 Külső-Szentpéteri-dűlő 

29. 57341 Külső-Szentpéteri-dűlő II. 

30. 57342 Külső-Szentpéteri-dűlő III. 

31. 57343 Külső-Szentpéteri-dűlő IV. 

32. 57344 Háromholdasok 

33. 57345 Háromholdasok II. 

34. 57346 Háromholdasok III. 

35. 57347 Háromholdasok IV. 

36. 57359 Sechsjoch-dűlő, kavicsbánya 

37. 57360 Felső-Újszegés II. 

38. 57361 Felső-Újszegés III. 

39. 57362 Felső-Újszegés IV. 

40. 57363 Alsó-Újszegés 

41. 57364 Alsó-Újszegés II. 

42. 57365 Alsó-Újszegés III. 

43. 57367 Kecske-dűlő 

44. 57368 Kecske-dűlő II. 

45. 57369 Kecske-dűlő III. 

46. 57370 Franck-dűlő 

47. 57371 Középső-dűlő 

48. 57372 Tízrendes 

49. 57373 Alsó-Somorjai-dűlő 

50. 57386 Öregföldi-dűlő 

51. 57387 Felső-Újföldek 

52. 57388 Felső-Újföldek II. 

53. 57389 Örökosztály 

54. 57390 Örökosztály, Gyónátos kereszt 

55. 57391 Felső-Somorjai földek VII. 

56. 57392 Rohrer-földek II. 

57. 57397 Felső-Somorjai földek VIII. 

58. 57398 Felső-Somorjai földek IX. 

59. 57399 Mosonszentpéter, római katolikus templom 

60. 57400 Vágóhídi-dűlő 

61. 57407 Vágóhídi-dűlő II. 

62. 57408 Alsó Lókert 

63. 57409 Vali-dűlő 

64. 57412 Tóté-dűlő 

65. 57426 Hattyú-domb 

66. 57427 Farkashalom 

67. 57428 Ligeti-dűlő 

68. 57429 Vörös-tó 

69. 57430 Tobi-Ligeti-dűlő 

70. 57434 Gazdák Új Szegése 

71. 57435 Gazdák Új Szegése II. 

72. 57437 Szőke-tó III. 

73. 57446 Törpe-szántó 

74. 57448 Gazdák Új Szegése III. 

75. 57449 Császárrét 

76. 57450 Császárrét II. 

77. 57454 Cserhalom 

78. 57455 Hanságliget, Tizenegyes 

79. 57457 Legelő-dűlők 

80. 57458 Legelő-dűlők II. 

81. 57432 Háromholdasok V. 
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Ssz. Azonosító Név 

82. 57439 Újudvar II. 

83. 58433 Rohrer-földek IV. 

84. 67443 Szélerőműpark 

85. 70511 Külső- Szentpéteri- dűlő összevonva 

86. 70513 Rétföldek 

87. 71303 Tímársziget 

88. 71309 Rétföldek II. 

89. 71311 Rohrer-földek V. 

90. 71313 Kossuth TSz és kavicsbánya között 

91. 89423 Pusztasomorjai templom 

92. 28513 Papszántók 

93. 57459 Gulyaállás 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatásával a 2016-ban készített 
örökségvédelmi hatástanulmány foglalkozik, a településrendezési eszközök az abban foglalt 
javaslatokat figyelembe vették, azokkal összhangban vannak. 

1.4.4. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A szerkezeti tervlap és a szabályozási terv tartalmazzák a táj- és természetvédelmi értékek 
lehatárolását a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. A terv kiemelten 
kezeli, hogy a település területén található természetes és természetközeli élőhelyek, tájképi 
értékek megóvását biztosítani kell. A védett területekre vonatkozóan általános szabályokat állapít 
meg a HÉSZ: 

- a szabályozási terven jelölt fasorok, erdősávok megtartandók; 
- a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő; 
- a fasorokba, erdősávokba csak tájhonos, a területre jellemző, lombhullató fafajok 

telepítendők. 

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

 Natura2000 területek 

Az övezet területére vonatkozóan a helyi építési szabályzat előírja, hogy területén a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelményeket is érvényesíteni kell. Az övezethez tartozó területeket a 
szabályozási terv többnyire olyan övezetekbe sorolja, ahol épületek nem helyezhetők el (Má2, Má3 
és Ev jelű övezetek), így a terület beépítetlen állapota és az ökológiai értékek megőrzése 
biztosítható.  

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

 Fertő-Hanság Nemzeti Park 

A helyi építési szabályzat nem fogalmaz meg külön előírásokat a Nemzeti Park védett területeivel 
kapcsolatban, így illeszkedni kell a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményekhez. A Nemzeti 
Park védett területeit a szabályozási terv olyan övezetekbe sorolja, ahol épület nem helyezhető el 
(Má2, Má3, Ev jelű övezetek), így a terület beépítetlen állapota, és az ökológiai értékek megőrzése 
biztosítható.  

 Országos ökológiai hálózat 

Az övezetek területére vonatkozóan a helyi építési szabályzat előírja, hogy területükön a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt követelményeket is érvényesíteni kell.  

Országos ökológiai hálózat – magterület övezete 

Az övezethez tartozó területeket a szabályozási terv jellemzően olyan övezetekbe sorolja, ahol 
épület nem helyezhető el (Má3, Ev jelű övezetek), így a terület beépítetlen állapota és az ökológiai 
értékek megőrzése biztosítható. 
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Jánossomorján lehatárolt magterület övezetén belül található Újtanya településrész, illetve az 
ASDAG kavicsbánya. Újtanyán falusias lakó (Lf1 jelű építési övezet) és ipari terület (Gip6 jelű építési 
övezet) került kijelölésre. Az ASDAG kavicsbánya területén különleges bánya terület (K-B jelű 
építési övezet) került kijelölésre. Mindhárom övezetben elhelyezhető épület, azonban ezek az 
övezetek a már meglévő állapothoz igazodnak. Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezete 

Az övezethez tartozó területeket a szabályozási terv jellemzően olyan övezetbe sorolja, ahol 
épületet csak erdő és vadgazdálkodás céljából lehet elhelyezni (Eg jelű övezet), így a terület 
beépítetlen állapota és az ökológiai értékek megőrzése biztosítható. Új beépítésre szánt terület az 
övezeten belül nem került kijelölésre.  

Országos ökológiai hálózat – pufferterület övezete 

Az övezethez tartozó területeket a szabályozási terv jellemzően olyan övezetekbe sorolja, ahol 
épület nem, vagy csak korlátozásokkal helyezhető el (Má3, Ev, Eg, Ek1, V1 jelű övezetek), így a 
terület beépítetlen állapota és az ökológiai értékek megőrzése biztosítható. 

Eg jelű övezetben épület elhelyezhető, azonban csak erdő és vadgazdálkodási rendeltetést 
tartalmazhat. Ek jelű övezetben szintén elhelyezhető épület, azonban ebben az övezetben csak 
erdő- és vadgazdálkodási illetve ezekhez kapcsolódó-, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális, szálláshely, szolgáltató, sportoláshoz kapcsolódó rendeltetést tartalmazhat.  

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK 

Jánossomorja területén a helyi természeti, ökológiai értékek megóvásáról az 13/2008. (X/30) 
önkormányzati rendelet rendelkezik. A helyi jogszabály elsősorban az értékes faegyedek, fasorok, 
cserjék, illetve ezek termőhelyeinek megóvását szolgálja. A helyi védelem alatt álló természeti és 
táji értékek a településrendezési eszközökön feltűntetésre kerültek.  

A helyi védelem alatt álló faegyedek, fasorok, illetve cserjék helyét biztosító terület beépítése 
során figyelembe kell venni a védelemről szóló jogszabály rendelkezéseire.  

1.4.5. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK  

Az alábbiakban az egyéb magasabb rendű tervekből eredeztethető korlátozások kerültek 
összegyűjtésre: 

 OTrT rendelkezései: 

o A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok; 
o Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok; 
o Az országos és megyei övezetekre vonatkozó szabályok. 

 Élő bányatelkek 

 

1.5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVHEZ KÉPEST TÖRTÉNŐ 
VÁLTOZÁSOK1 

 

 

                                                 

 

1 Amennyiben a táblázatban szereplő sorszám megcsillagozott, úgy a terület átlagos vagy átlagosnál jobb 
minőségű termőföldet érint, s új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre. Ezen területek vonatkozásában 
jelen fejezet második része mutatja be a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvénnyel való 
összhangot.  
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

A) Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
Ipari terület 

A terület a Leier Hungária Kft telephelyén található, mely vállalkozás ipari tevékenységet folytat. Egy 
aszfaltozott parkoló helyezkedik itt el, erdő nem borítja a területet. Az elkerülő út szabályozása nem érinti a 
területet, így cél a már kialakult helyzethez igazodva a terület ipari területként történő szabályozása, a telek 
többi részéhez hasonlóan.  

*A2 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

A terület a települési elkerülő út és a belterülethatár között helyezkedik el. Jelenleg szántóként használják, s a 
védelmi rendeltetésű erdő megvalósítása nem várható. Az Önkormányzat támogatja a lakossági kérelmet, hogy 
a területen kereskedelmi, szolgáltató terület kerüljön kijelölésre, s ott a település belterületén működő vagy 
újonnan a településre érkező vállalkozások jelenhetnek meg, melyek a környezetre jelentős hatást nem 
jelentenek.  

Lakossági kérelem alapján a 0158/14 és a 0158/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa vállalkozási tevékenységet 
kíván itt folytatni. Jelenleg Jánossomorján a Béke utcában. alatt található a telephelyük, melynek a változással 
érintett területre történő áttelepítésével a lakóövezet terhelése csökkenhetne, illetve lehetőség nyílna a 
vállalkozás tovább fejlesztésére.  

Összefüggésben az A14, A15 és D3 módosításokkal. 

*A3 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

A település keleti határában elhelyezkedő ipari létesítményekben dolgozó munkások számára szükséges 
lakóterület kerül kijelölésre meglévő lakóterülethez kapcsolódóan. Önkormányzati szándék a lakóterületi 
fejlesztési területek koncentrálása, a meglévő beépítésre szánt területek összekapcsolása, s ezzel a település 
szétterülésének a megakadályozása. 

Az A3 terület teljes egészében, az A4 és A5 jelű terület részben az önkormányzat tulajdonában áll, s a terület 
elhelyezkedéséből adódóan is alkalmas ilyen irányú fejlesztésekre.  

*A4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

*A5 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

*A6 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

A terület a Hársfa utca és az ASDAG bányához vezető út között helyezkedik el, a hatályos tervben általános 
mezőgazdasági területfelhasználásba van sorolva. Önkormányzati szándék a település határában kereskedelmi 
szolgáltató területek kijelölése. A változással érintett terület északi oldalán ipari, déli oldalán kertvárosias 
lakóterület került kijelölésre, a terület e két területfelhasználás között pufferterületként alkalmas.  

*A7 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Ipari terület 

A terület a település határában fekszik és a Hársfa utca melletti ipari területekkel szomszédos. A hatályos 
tervben szántó területfelhasználási egységbe van sorolva, ahol azonban gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozás telephelye már megtalálható, ami bővíteni kívánja a tevékenységét, melyre az ipari terület 
területfelhasználás megfelelő.  

A8 Közlekedési terület Ipari terület 
A hatályos terv készülésekor az önkormányzat út kialakítását tervezte ezen a területen, ez azonban jelenleg 
már nem áll szándékában. 

A9 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kertvárosias 
lakóterület 

A terület Pusztasomorja nyugati határában helyezkedik el. A közvetlen szomszédságában lévő lakótömbhöz 
kapcsolódva az önkormányzat itt kertvárosias lakóterület kialakítását tervezi.  

A10 Zöldterület - közkert Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

A terület telekkönyvileg a szomszédos gazdasági területekhez tartozik, így egységes telephely alakulhat ki.  

Összefüggésben a C11, C12 és C13 módosítással. 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

A11 Zöldterület - közkert Falusias lakóterület 
A terület a vele szomszédos 0388/4 hrsz-ú ingatlanhoz tartozik, ami Hanságliget központi, közösségi területe. A 
közösségi terület fejlesztésének biztosítása indokolja a terület falusias lakóterület területfelhasználásba 
sorolását. 

A12 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
A beépítetlen terület gazdasági területté történő átsorolása lehetővé teszi a területtel szomszédos 
kereskedelmi szolgáltató terület bővítését.  

A13 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Ipari terület 

A szántóterület ipari területté történő nyilvánításával lehetőség nyílik a szomszédos telken telephellyel 
rendelkező Leier Kft-nek a bővítésre.  

*A14 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
Önkormányzati szándék. A terület átsorolásával lehetőség nyílik a belterület határában nagyobb alapterületű 
kereskedelmi szolgáltató létesítmény kialakítására, vagy a település belterületén működő vagy újonnan a 
településre érkező vállalkozások megtelepedésére, melyek a környezetre jelentős hatást nem jelentenek.  

Összefüggésben az A2 módosítással. 
*A15 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

A16 Közlekedési terület 
Különleges terület – 

Vasútállomás 
A módosítással érintett terület a hatályos szabályozási tervben közlekedési területként van jelölve, ezen a 
telken azonban a vasútállomás épülete áll.  

A17 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
Különleges terület – 

Hulladéklerakó 
A módosítással érintett területen a Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet telephelyet kíván kialakítani, 
illetve biztosítható a hulladékudvar fejlesztése.  

A18 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
A telken jelenleg egy-egy gazdasági rendeltetésű épület áll, így szükséges a terület átsorolása. 

A19 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

*A20 Zöldterület - közkert Falusias lakóterület 

A zöldterület magánterületen került kijelölésre, s az Önkormányzat nem kívánja megvalósítani. A változással 
érintett területtől délre tervezett lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódóan került átsorolásra ez a terület 
falusias lakóterületté.  

Összefüggésben a D21 módosítással. 

B) Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 Falusias lakóterület Zöldterület - közkert A terület mellett kialakítandó falusias lakóterülethez szükséges közkert lett kijelölve ezen a területen.  

B2 Ipari terület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem épült 
beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen 
létre, ami rövid- és középtávon alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására. 

A területen ipari tevékenység nem folyik, új gazdasági szereplő betelepülése a területen nem várható, illetve a 
terület átlagosnál jobb minőségű szántóterületnek minősül, így általános mezőgazdasági területbe kerül 
átsorolásra.   

B3 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

B4 Ipari terület 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

A területen ipari tevékenység nem folyik, új gazdasági szereplő betelepülése nem várható. Ezen felül a terület 
részét képezi az Országos Erdőállomány Adattárnak, melyben elsődleges rendeltetését tekintve védelmi 
erdőterületbe sorolták. Ezek alapján védelmi rendeltetésű erdőterületbe kerül besorolásra.  
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

B5 Falusias lakóterület 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem épült 
beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen 
létre, ami rövid- és középtávon alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására. 

A területen lakóterületi fejlesztés nem kívánatos, a város elegendő lakóterületi tartalékkal rendelkezik. Az 
átsorolás indoka a tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása.  

Összefüggésben a C10 módosítással. 

B6 Falusias lakóterület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

B7 Falusias lakóterület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

B8 Falusias lakóterület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Településszerkezeti szempont (a feltáró út vezetése) nem indokolja a terület falusias lakóterületként történő 
szabályozását.  

Összefüggésben D20 módosítással. 

B9 Ipari terület 
Általános 

mezőgazdasági terület  

Hanságfalva területén egykor álló épületeket elhagyták, azok elpusztultak, a hatályos szabályozás (ipari terület) 
nem támogatta a falusias lakóterület megőrzését. A terület jelenleg nem funkcionál ipari területként, és új 
gazdasági szereplő megjelenése nem várható, csak a meglévő telekstruktúra utal az egykori majorsági területre. 
Az átsorolás indoka a tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása.  

B10 Ipari terület 
Gazdasági 

rendeltetésű 
erdőterület 

A területen felhagyott mezőgazdasági üzemi épületek állnak, jelenleg nem funkcionál ipari területként. A 
környező gazdasági erdővel megegyező területfelhasználásba került besorolásra.   

B11 Falusias lakóterület 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem épült 
beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen 
létre, ami rövid- és középtávon alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására. 

A területen lakóterületi fejlesztés nem kívánatos, a város elegendő lakóterületi tartalékkal rendelkezik. Az 
átsorolás indoka a tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása. 

Összefüggésben D18 módosítással. 

B12 
Különleges terület – 

Hulladéklerakó 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

A hulladéklerakó melletti védelmi erdősáv kialakításra került, így a tényleges területhasználathoz igazodó 
besorolás történt itt is.  

C) Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 Ipari terület Falusias lakóterület A hatályos településrendezési eszközök nem támogatták Újtanya meglévő lakóterületeinek a fejlesztését, a 
területen ipari terület került szabályozásra. A módosítás támogatja a terület tényleges használatnak megfelelő 
besorolását, biztosítva a lakóterületi fejlesztéseket.  C2 Ipari terület Falusias lakóterület 

C3 Falusias lakóterület 
Településközponti 

terület 

A tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása, illetve a terület beépítési sűrűsége indokolja a 
módosítást.  

C4 Falusias lakóterület 
Településközponti 

terület 

C5 Falusias lakóterület 
Településközponti 

terület 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

C6 Falusias lakóterület 
Településközponti 

terület 

C7 Falusias lakóterület 
Településközponti 

terület 

C8 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
Különleges terület – 

Szabadidőpark 
Az átsorolásra lakossági kérelem alapján került sor.  

C9 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
Településközponti 

vegyes terület 
Az átsorolással a városközpont területi és funkcionális kiterjedésének növelése a cél, hogy a malom 
környezetének a rendezése megvalósulhasson. 

C10 Falusias lakóterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem épült 
beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen 
létre, ami rövid- és középtávon alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására. 

A település ezen részén ilyen mértékű lakóterületi fejlesztés nem kívánatos, így a tényleges területhasználathoz 
igazodó besorolás megállapítása történt.   

Összefüggésben a B5, B6 és B7 módosítással. 

C11 Falusias lakóterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

A területen lakóterületi fejlesztés nem kívánatos, így a szomszédos területekhez kapcsolódó gazdasági terület 
kijelölése történt. A lakóterületek közvetlen közelében környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
terület kerül kijelölésre. 

Összefüggésben az A10, C12 és C13 módosítással. 

C12 Ipari terület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

A területen ipari tevékenység nem folyik és a későbbiekben sem kívánatos ezen a területen, így a tényleges 
területhasználathoz igazodva gazdasági területbe került. A lakóterületek közvetlen közelében környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló gazdasági terület kerül kijelölésre. 

Összefüggésben az A10, C11 és C13 módosítással. 

C13 Falusias lakóterület 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

A terület telekkönyvileg a szomszédos gazdasági területekhez tartozik, így egységes telephely alakulhat ki.  

Összefüggésben az A10, C11 és C12 módosítással. 

C14 Falusias lakóterület Településközpont 
terület 

A terület lakossági kérelem alapján, illetve a városközpont területi és funkcionális kiterjedésének növelése 
céljából került besorolásra.  

C15 Falusias lakóterület Kertvárosias 
lakóterület 

A területen cél a szomszédos, kertvárosias lakóterületekhez történő illeszkedés, így ebbe az övezetbe került 
besorolásra. 

C16 Falusias lakóterület Kertvárosias 
lakóterület 

A területen cél a szomszédos, kertvárosias lakóterületekhez történő illeszkedés, így ebbe az övezetbe került 
besorolásra. 

C17 Ipari terület Különleges terület – 
Szabadidőpark 

A területen ipari tevékenység nem folyik, új gazdasági szereplő betelepülése a területen nem várható. A 
tényleges területhasználatnak megfelelő besorolásra került sor.  

C18 Hétvégiházas terület Különleges terület - 
Strand 

A területen hétvégiházas beépítés nem kívánatos, az önkormányzat fejlesztési szándéka a tó partján strand 
kialakítása, ennek megfelelő besorolásba került a terület.  

C19 Ipari terület Falusias lakóterület 
A hatályos településrendezési eszközök nem támogatták Hanságfalva meglévő lakóterületeinek a fejlesztését, a 
területen ipari terület került szabályozásra. A módosítás támogatja a terület tényleges használatnak megfelelő 
besorolását, biztosítva a lakóterületi fejlesztéseket. 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

C20 Falusias lakóterület Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

A területen környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységet folytatnak, ennek megfelelően a tényleges 
területhasználatnak megfelelő besorolásba került a terület.  

C21 Falusias lakóterület Kertvárosias 
lakóterület 

A területen kialakítandó lakóterület lakossági és önkormányzati igények alapján kertvárosias övezetbe került.  

C22 Falusias lakóterület Kertvárosias 
lakóterület 

A terület jelenleg beépítetlen, azonban az önkormányzat, valamint a településen található nagyvállalatok 
fejlesztési szándékainak megfelelően, a település keleti határában elhelyezkedő ipari létesítményekben 
dolgozók számára beépítési lehetőséget kívánnak itt biztosítani. A szomszédos kertvárosias lakóterületekhez 
illeszkedve falusias lakóterületből kertvárosias lakóterületbe került átsorolásra.  

Összefüggésben az A3 módosítással. 

C23 Falusias lakóterület Településközponti 
terület 

A tényleges területhasználathoz igazodó besorolás megállapítása, illetve a terület beépítési sűrűsége indokolja a 
módosítást.  

C24 Falusias lakóterület Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

A területen jelenleg kereskedelmi szolgáltató tevékenység folyik, melyhez igazodva került a terület átsorolásra.  

C25 Falusias lakóterület Településközponti 
terület 

A 733/9 hrsz-ú ingatlanon álló intézmény a módosítással kijelölt területtel együtt használja a területet. 

C26 Falusias lakóterület Településközponti 
terület 

A területen a kialakult beépítési sűrűség indokolja a településközponti területbe történő átsorolást.  

D) Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Általános mezőgazdasági 

terület – gyep 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

A területen mezőgazdasági tevékenység nem folyik, megkezdődtek a szukcessziós folyamatok, így várható, hogy 
a terület beerdősül, és a szomszédos gazdasági erdő részévé válik. Ez alapján a terület a szomszédos 
területfelhasználási egységhez igazodva került átsorolásra.  

D2 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

A területen a tényleges területhasználathoz igazodva erdőterület területfelhasználási egység került kijelölésre. 
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint a területen gazdasági rendeltetésű erdőterület található, így a terület 
ebbe a területfelhasználási egységbe került besorolásba.  

D3 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 

A területen nem található erdő, jelenleg mezőgazdasági területként funkcionál. Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint sem tartozik az üzemtervezett erdők közé, így a tényleges területhasználathoz igazodva került 
általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe.  

Összefüggésben az A2 módosítással. 

D4 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

Általános 
mezőgazdasági 

terület 
A tényleges területhasználathoz igazodva általános mezőgazdasági terület került kijelölésre. 

D5 
Általános mezőgazdasági 

terület – gyep 
Általános 

mezőgazdasági terület  
A terület jelenleg szántóföldi művelés alatt áll, így a tényleges területhasználathoz igazodva általános 
mezőgazdasági terület került kijelölésre.  
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

D6 Zöldterület - közkert 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

A hatályos szerkezeti, illetve szabályozási terven jelentős lakó, illetve ipari területek kerültek Mosonszentpéter 
déli részén kijelölésre, ezek mellett szükség volt közkert létesítésére. Jánossomorja ezen területein azonban 
sem a lakóterületi, sem a jelentős ipari területek fejlesztése nem kívánatos, így a zöldterületre, közterületre 
sincs szükség. A tényleges területhasználathoz igazodva a terület védelmi rendeltetésű erdőterületbe került 
besorolásra.  

D7 
Általános mezőgazdasági 

terület – gyep 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

A területen mezőgazdasági művelés nem folyik, a tényleges területhasználathoz igazodva került gazdasági 
rendeltetésű erdőterület kijelölésre.  

D8 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

A területen az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján gazdasági rendeltetésű erdőterület található, így 
ehhez igazodva került meghatározásra a változással érintett terület besorolásra.  

D9 
Általános 

mezőgazdasági terület 
Vízgazdálkodási 

terület 
A terület a tényleges területhasználathoz igazodva került vízgazdálkodási területbe.  

D10 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

Az átsorolás indoka a tényleges területhasználathoz, illetve az Országos Erdőállomány Adattárhoz igazodó 
besorolás megállapítása. 

D11 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D12 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D13 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D14 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D15 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D16 
Általános 

mezőgazdasági terület 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

D17 

 

Általános mezőgazdasági 
terület – gyep 

 
 

Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 
Tervezett 

területfelhasználás 
Indoklás 

D18 Zöldterület - közkert 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

Mosonszentjános déli részén jelentős területek vannak a hatályos szerkezeti és szabályozási tervben falusias 
lakóterületbe sorolva. Ezek mellett volt szükséges közkert kijelölése is. Jánossomorja ezen részén azonban nem 
kívánatos ilyen mértékű lakóterület fejlesztés, így a zöldterületre sincs már szükség, a terület a tényleges 
területhasználat alapján általános mezőgazdasági területbe került.  

Összefüggésben B11 módosítással. 

D19 Zöldterület - közkert 
Gazdasági 

rendeltetésű 
erdőterület 

A területen a hatályos tervben zöldterület kerül kijelölésre, azonban csak a változással érintett területtől 
északra található területrész közkert valójában. A változással érintett terület a tényleges területhasználatnak, 
valamint az Országos Erdőállomány Adattárnak megfelelően gazdasági rendeltetésű erdőterület kategóriába 
került.  

D20 Zöldterület - közkert 
Általános 

mezőgazdasági 
terület 

A területen a hatályos tervben lakóterületi fejlesztési területekhez kapcsolódó közkert került kijelölésre, 
azonban ez átkerült a kialakítandó lakóterület másik részére, a változással érintett területen pedig a tényleges 
területhasználatnak megfelelő szántóterület került kijelölésre.  

Összefüggésben B8 módosítással. 

D21 Zöldterület - közkert 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 

A területen közterület, közkert kialakítása nem kívánatos, ugyanakkor a lakóterületek, a temető és a 
szántóterület között szükséges védelmi erdőterület kialakítása, így a terület védelmi rendeltetésű erdőterületbe 
került. 

D22 Zöldterület - közkert Közlekedési terület 
A terület a szabályozási tervlapon közlekedési terület zöldfelületként fenntartandó részeként kerül 
szabályozásra, ennek megfelelően közlekedési terület besorolásba került.  

D23 
Általános mezőgazdasági 

terület – gyep 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
A terület beerdősült, a körülötte található védelmi rendeltetésű erdőterülettel egybeolvadt, így a tényleges 
területhasználat alapján védelmi rendeltetésű erdőterületbe került besorolásra.  

D24 
Általános mezőgazdasági 

terület 
Vízgazdálkodási 

terület 
A területen vízgazdálkodással összefüggő létesítmények találhatók. 
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Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt 
terület sorszáma 

Érintett hrsz 

A1 0158/17 

*A2 0158/16; 0158/15; 0158/14; 0158/13; 0158/12; 0158/11 

*A3 6 

*A4 
0155/17; 0155/18; 0155/19; 0155/20; 0155/21; 0155/23; 0155/31; 0155/32; 0155/33; 
0155/34 

*A5 0155/10; 0155/11; 0155/12; 0155/13; 0155/14; 0155/15; 0155/16 

*A6 
0155/1; 0155/2; 0155/3; 0155/4; 0155/5; 0155/6; 0155/8; 0154/10; 0155/25;0155/26; 
0155/27; 0155/28; 0155/29; 0155/30 

*A7 0154/3; 0154/4; 0154/7; 0154/8; 0154/9 

A8 2413; 2412/2; 2411; 4101 

A9 1979/2 

A10 4368;4359 

A11 0388/44 

A12 0390/15; 0390/16 

A13 0158/49; 0158/35 

*A14 0168/38; 0168/34; 0168/33; 0168/32; 0168/31; 0168/30 

*A15 0168/27 

A16 725/10 

A17 4508; 4509 

A18 4389/1 

A19 0449/4 

A20 4309; 4310 
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*ÁTLAGOSNÁL JOBB MINŐSÉGŰ TERMŐFÖLD ÉRINTETTSÉGE 

A táblázatban csillaggal jelzett változások esetében az új beépítésre szánt területek kijelölése 
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érint. Erre azért volt szükség, mivel több olyan helyhez 
kötött fejlesztési szándék jelenik meg a településen, melyek következtében feltétlenül szükséges 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek beépítésre szánt területté nyilvánítása. A településszerkezeti 
tervben történt változások következtében ugyanakkor nőtt azoknak a területeknek a kiterjedése, 
amelyek átlagosnál jobb minőségű termőföldnek minősülnek és újonnan beépítésre nem szánt 
területbe kerültek. Ez annak köszönhető, hogy a hatályos tervben számos olyan beépítésre szánt, 
átlagosnál jobb minőségű termőföldet érintő terület található, amely jelenleg nincs beépülve és 
fejlesztési szándék sincs a területen. Ezeknek a területeknek a beépítésre nem szánt területté való 
visszaminősítésével tudott növekedni a beépítésre nem szánt, átlagosnál jobb minőségű termőföldek 
kiterjedése. Az alábbi táblázatból látható, hogy 27,18 ha-ral növekszik az átlagosnál jobb minőségű, 
beépítésre nem szánt területek kiterjedése. 

Átlagosnál jobb minőségű új beépítésre szánt 
területek kiterjedése (ha) 

Átlagosnál jobb minőségű területek, melyek 
beépítésre szánt területből beépítésre nem 
szánt területekké kerülnek átsorolásra (ha) 

17,97 45,15 

 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldek és az újonnan kijelölt beépítésre szánt/nem szánt területek 

Az A2, A3, A4, A5, A6, A7 és A14, A15 jelű változás során történő új beépítésre szánt területek 
átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek. Ezek a területek mind a település északkeleti 
határában helyezkednek el. Önkormányzati szándék, hogy a hatályos településrendezési 
eszközökben szereplő, azonban be nem épült beépítésre szánt területeket átstrukturálja, hogy a 
jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen létre, ami rövid- és középtávon alkalmas 
lehet a fejlesztések megvalósítására, nem járul hozzá a település szétterüléséhez, s az új fejlesztési 
területek a meglévő beépítésre szánt területekhez kapcsolódjanak. Ennek az elképzelésnek a 
mentén kerültek kijelölésre a már meglévő gazdasági területekhez és lakóterületekhez kapcsolódva 
az új fejlesztési területek. Az elhelyezkedést az is indokolja, hogy Jánossomorja északkeleti 
határában található a települést északról elkerülő út és a 86-os számú főút csomópontja, melyről az 
új fejlesztési területek feltárása, megközelítése biztosítható. 
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Az A2, A14 és az A15 jelű fejlesztési területek emellett a csomópont mellett kijelölt kereskedelmi 
szolgáltató területek. Településszerkezeti szempontból a belterülethez kapcsolódó gazdasági 
területek kedvezőek a települési szolgáltatások megtelepítéséhez, illetve az ipari területekhez 
kapcsolódóan a területen a közmű infrastruktúra már biztosított.  

Az A3, A4 és A5 jelű változások a településszövetbe illeszkedve, ahhoz kapcsolódva jelölnek ki új 
lakóterületi fejlesztési területet. Jánossomorja város önkormányzata törekszik arra, hogy 
biztosítson építései területet a településre költözők számára, valamint a város keleti határában 
található gyárak is jelezték igényüket azzal kapcsolatban, hogy lakóterületet (építési telek, lakások) 
biztosítsanak a dolgozóik részére. Mivel Jánossomorja belterületének ez a keleti ipari területekhez 
legközelebb fekvő területe, így ebből a szempontból is alkalmas ilyen irányú fejlesztésre.  

Az A7 jelű változás ipari terület kialakítására irányul. A területen egy telephelyen már jelenleg is 
ipari jellegű tevékenység folyik. A tulajdonos a jövőben bővíteni kívánja a tevékenységi körét, 
melyhez szükséges a telephely bővítése is. Ennek a fejlesztésnek a megvalósulásához szükséges a 
terület gazdasági ipari övezetbe sorolása.  

Az A6 jelű változás az újonnan kijelölt ipari, illetve a kertvárosias lakóterületek közti területre 
irányul. Ez a területfelhasználás pufferterületként szolgál a lakó és az ipari területek között. Ezen 
felül az önkormányzat azon törekvése jelenik itt meg, miszerint igyekszik koncentrálni a fejlesztési 
területeket.  
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Az A2, A3, A4, A5, A6, A7, A14 és A15 jelű változás területe, a település északkeleti határában  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltak alapján megengedhető a 
termőföld más célra történő felhasználása a fent bemutatott területeken, hiszen a fejlesztés 
helyhez kötött igénybevételnek minősül. 

Összességében elmondható, hogy az átlagosnál jobb minőségű termőterületek igénybevétele 
területenként indokolt. Tekintettel arra, hogy a város önkormányzata – átlagosnál jobb minőségű 
termőterületeket is érintő – a hatályos településszerkezeti tervben kijelölt gazdasági és 
lakóterületeket sorolt vissza általános mezőgazdasági terület területfelhasználásba, a termőföld 
igénybe vétele összességében csökkent a településrendezési eszközök felülvizsgálata során. 

1.6. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 
VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

A területfelhasználási rendszerben jelen felülvizsgálat során bekövetkezett változások a 103/2016. 
(IX.2.) Kt. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció jövőképével és célokkal 
összhangban vannak, azoknak megfelelően kerültek kialakításra. Az alábbiakban a jelentősebb, a 
koncepcióval összefüggő változtatások kerülnek bemutatásra.  
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A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott átfogó és tematikus célok 

(Forrás: Jánossomorja város településfejlesztési koncepciója, Völgyzugoly Műhely Kft.) 

Jánossomorja jövőképében megfogalmazásra kerül, hogy a településnek 2030-ra a „településrészek 
identitását megőrző, s ezzel a sokszínűséget erősítő; erős gazdaságra épülő; fiatalokat megtartó; 
egységes közösséget építő kisvárossá kell válnia.” A város legfőbb céljainak tekinti a biztos 
gazdasági alapokon nyugvó fejlődés megvalósítását, valamint, hogy a következő generációk számára 
a lehetőségek településévé váljon. A település a fejlődést a helyi közösségek által a közösség 
érdekében képzeli el.  

A településfejlesztési koncepcióban kijelölésre kerültek fejlesztési területek mindhárom „központi” 
településrész területén, amelyek Pusztasomorján, Mosonszentjánoson és Mosonszentpéteren is a 
településrész központjában találhatók. Ezeknek a területeknek a nagyrésze településközponti 
területként került szabályozásra, ami a legtöbb lehetőséget biztosítja a fejlődéshez.  

A fejlesztési koncepcióban a gazdaságfejlesztése kapcsán kiemelt célként jelenik meg a helyi 
vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek támogatása. Ennek érdekében - több helyi vállalkozás 
kérelme alapján- kerültek új gazdasági területek kijelölésre, melyek ezen vállalkozások fejlődését 
biztosítják. A település határában - az önkormányzat fejlesztési szándékainak megfelelően - a 
gazdasági területek koncentrálva jelennek meg.  

A településfejlesztési koncepcióban a műszaki infrastruktúra elemek kapcsán megfogalmazásra 
került, hogy szükséges kerékpárutak nyomvonalának kijelölése és megvalósítása. A koncepcióban 
konkrét nyomvonalként a Jánossomorján keresztül haladó, Mosonmagyaróvárt az osztrák határral 
összekötő kerékpárút kerül említésre. Ez alapján került kijelölésre Jánossomorját az osztrák 
határral, illetve Jánossomorját Várbaloggal összekötő tervezett kerékpárút. Ezeken kívül a város 
belterületén is jelölésre kerültek tervezett kerékpárút nyomvonalak, melyek a belterületi 
kerékpárutak hálózatiságához járulnak hozzá.  

A 86-os számú főút várost elkerülő szakaszának megépítése is több ponton felmerülő cél a 
településfejlesztési koncepcióban. A településszerkezeti terv az OTRT-hez, illetve Győr-Moson-
Sopron megye Területrendezési tervéhez igazodva jelöli ki az elkerülő út nyomvonalát. A 86-os 
számú főút elkerülő szakaszának megépítése mellett a koncepcióban fontos célként került említésre 
a települést északról elkerülő tehermentesítő út a 86. sz. főút és a 8507 j. Jánossomorja-
országhatár összekötő összekapcsolásával. A településszerkezeti terven, illetve a szabályozási 
terven is feltűntetésre került ez az elkerülő út.  
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2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 
legutóbb 2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, amelynek során a törvény jelentősen módosult. 
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Tervének (továbbiakban MTrT) OTrT-vel való 
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél az OTrT átmeneti rendelkezéseit 
is alkalmazni kell. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott 
területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra hálózatok Jánossomorjára vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti 
rendelkezéseit figyelembe véve. 

2.1. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 

Jánossomorja tervezett településrendezési eszközei megfelelnek a hatályos MTrT térségi szerkezeti 
tervében kijelölt térségeknek.  

 

A Győr-Moson-Sopron megye térségi szerkezeti tervlapján Jánossomorja területe 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és városias települési térségbe van sorolva. Az OTrT 
felülvizsgálata során a városias és a hagyományosan vidéki települési térség helyett egységesen 
települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra vonatkozó előírások 
vonatkoznak Jánossomorja területére. A térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6.§ 
(2) bekezdése rendelkezik a települési területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról, 
amely alapján: 

-  erdőgazdálkodási térség 

„a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni;” 

Az erdőgazdálkodási térséget 104,1%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja a 
településszerkezeti terv. 
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-  mezőgazdasági térség 

„b) a mezőgazdasági térséget legalább 85 %-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;” 

A mezőgazdasági térséget 95,75 %-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
sorolja a településszerkezeti terv. 

-  települési térség 

„d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;” 

A települési térség adta lehetőségeket a településszerkezeti terv csak részben használja ki, 
a térség egy részén beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági, általános mezőgazdasági 
– gyep, illetve erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. 

Az MTrT térségi területfelhasználási kategóriái Jánossomorját érintő területe és azok megfelelése 
az MTrT-ben kijelölt területnek a Településszerkezeti terv 4. mellékletében (Területrendezési 
tervvel való összhang igazolása) található. 

Az OTrT 7-8.§-a rendelkezik a területfelhasználásra vonatkozó általános szabályokról az alábbiak 
szerint: 

Országos Erdőállomány Adattár  

„7.§ (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni.” 

Az Adattár szerint erdőterületnek minősülő területeken új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. Az adattárba tartozó erdőterületek 99%-a erdőterület területfelhasználási 
egységbe sorolt terület. 

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területei 

„8.§ (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt 
területté nem minősíthető.” 

A kataszterhez tartozó területeken új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

2.2. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Az MTrT országos övezetek Jánossomorját érintő területe és azok megfelelése az MTrT-ben kijelölt 
területnek a Településszerkezeti terv 4. mellékletében (Területrendezési tervvel való összhang 
igazolása) található. 

Országos övezetek Lehatárolás 

Országos ökológiai hálózat OTrT előírásait kell alkalmazni Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály 

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

OTrT előírásait kell alkalmazni 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni 
Vas Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Országos vízminőség-védelmi 
terület 

OTrT előírásait kell alkalmazni MTrT lehatárolása alapján 
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Országos ökológia hálózat övezete 

OTrT 13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

Az övezet területét az MTrT magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetekbe sorolja, amelyek 
közül Jánossomorja területét mindhárom (magterület, ökológiai folyosó és pufferterület) övezet érinti 
(lásd 2.3. Megyei övezetek ismertetés c. fejezet).  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

OTrT 13/A.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Az övezet területén a 15,65 ha-ral csökken a beépítésre szánt területek nagysága. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

OTrT 13/B.§ A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Az övezet területe figyelembe vételre került az általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység kijelölése során. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

OTrT 14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, az övezet területét a rendezési 
eszközök erdőterületként jelölik.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

OTrT 14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi 
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 
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Az övezetbe a település közigazgatási határának délnyugati, illetve délkeleti részén elhelyezkedő 
erdőterületei tartoznak. A helyi építési szabályzat a tájképi egység és a tájjelleg elemeinek, 
elemegyütteseinek megőrzése érdekében az övezetre vonatkozóan az alábbi előírást fogalmazza meg: 

„5. § (1) A település területén építési tevékenység a természeti, tájképi értékek megóvását biztosító 
módon végezhető: 
a) a szabályozási terven jelölt fasorok, erdősávok megtartandók;  
b) a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő; 
c) a fasorokba, erdősávokba csak tájhonos, a területre jellemző, lombhullató fafajok telepítendők. 

(2) A település területén a Natura 2000 terület, az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek 
lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, ezen területeken a vonatkozó jogszabályokban foglalt 
követelményeket is érvényesíteni kell.” 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

OTrT 15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

Az övezet területe a város közigazgatási területének délnyugati részét, illetve a belterülettől északkeletre 
elhelyezkedő területeket (jórészt ASDAG kavicsbánya területe) érinti. A környezetvédelmi szempontok 
figyelembe vétele során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségének védelme kiemelten került 
kezelésre. A helyi építési szabályzat a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében az 
alábbi előírást fogalmazza meg: 

„11.§ (1) A felszíni és felszín alatti vizek vízminőség védelme érdekében szennyvíz, tisztított szennyvíz 
közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.” 

2.3. MEGYEI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Az MTrT-ben szereplő megyei övezetek Jánossomorját érintő területe és azok megfelelése a 
területrendezési tervben kijelölt területnek a Településszerkezeti terv 4. mellékletében 
(Területrendezési tervvel való összhang igazolása) található. 

Megyei övezetek Lehatárolás 

Magterület 
OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Ökológiai folyosó övezete 
OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Pufferterület 
OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület 
övezete 

OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
adatszolgáltatása alapján 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

OTrT előírásait együtt 
kell alkalmazni 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Magterület övezete 

OTrT 17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a 
magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3) 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek 

és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(5) 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
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nem bővíthető. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

 

Magterület övezetének lehatárolása  
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 

Ökológiai folyosó övezete 

OTrT 18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(3)  
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek 

és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
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Ökológiai folyosó övezetének lehatárolása  
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 

Pufferterület övezete 

OTrT 19. §  Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 

Pufferterület övezetének lehatárolása  
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
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Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 

OTrT 19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon 
távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

Az övezet területéhez a közigazgatási terület északi részén az ASDAG bányaterület, illetve 
Mosonszentjánostól délnyugati irányban különleges szabadidőközpont terület tartozik. A település 
fent kívánja tartani a szabadidőközpont területén a hatályos szabályozást. 

 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetének lehatárolása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatszolgáltatása alapján 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete 

OTrT 23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, 
ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
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A Rendszeresen belvízjárta terület övezetének lehatárolása 

 Észak -dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Jánossomorja térségi szerepköréből, elhelyezkedéséből fakadóan a helyi lakosság ellátása mellett 
több központi kiszolgáló funkció és gazdasági potenciál a városban koncentrálódik. Ennek 
megfelelően az új helyi építési szabályzat megalkotásakor alapvető cél, hogy – a település-
fejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia céljaival és a településszerkezeti 
terv területfelhasználási rendszerével összhangban – a HÉSZ általános szabályai és övezeti rendszere 
által teremtett szabályok megfelelő kereteket teremtsenek a város fenntartható fejlődéséhez. 
Ennek részeként hangsúlyt kell fektetni a központi funkciók fenntartására, a helyi lakosság 
ellátására, a gazdaság megfelelő fejlesztésére, s az ehhez kapcsolódó műszaki infrastruktúra 
hálózat kapacitásának megfelelő biztosítására. 

Jelen szabályozás célja tehát, hogy megfelelő kereteket teremtsen a város fejlődéséhez. Az ennek 
érdekében megfogalmazott szabályozási koncepció fő elvei a következők:  

1. Új, a meglévő adottságoknak és a fejlesztési céloknak megfelelő, differenciált övezeti rendszer 
megalkotása – a településszerkezeti terv területfelhasználási rendszerének figyelembe 
vételével. Az övezeti rendszer újragondolása során fontos cél 

a. hogy a hatályos helyi építési szabályzat szerinti építési jogok ne csökkenjenek, 

b. az azonos területfelhasználási egységen belül meghatározott övezetek számának 
lehetőség szerinti csökkentése (a kialakítható építési telkek megengedett legkisebb 
területe és szélessége indokolatlan differenciálása miatt ne sokszorozódjon az 
övezetek száma), 

c. az egyes építési övezetekben meghatározott legnagyobb beépítési magasság 
újragondolása – fontos, hogy a megengedett legnagyobb épületmagasság mértéke 
kiszolgálja a felmerülő fejlesztési igényeket, egyidejűleg azonban ne adjon 
lehetőséget a túlzott méretű, a városképbe nem illeszkedő beruházások 
megvalósítására. 

2. A HÉSZ szabályrendszerének újragondolása, melynek következtében a helyi lakosok, 
telektulajdonosok, építtetők átláthatóbb keretek között, egyszerűbb feltételekkel 
folytathatnak építési tevékenységet. Ennek érdekében a HÉSZ – szakmailag indokolt mértékig - 

a. egyszerűsítse a telekosztás szabályait, a telekalakítási szabályok kidolgozásánál 
vegye figyelembe a meglévő adottságok mellett az elmúlt években felmerült 
telekalakítási igényeket, megosztási kérelmeket, 

b. már kialakult telekstruktúrájú és beépítettségű tömbök telkeinél tegye lehetővé az 
engedményes beépítést (a szomszédos telkek építési jogának korlátozása nélkül) az 
építési hely meghatározása vonatkozásában, 

c. rendelkezzen az elhelyezhető melléképítményekről, s azok paramétereiről, 

d. világosan fogalmazza meg az egyes telkek közművesítettségére vonatkozó 
szabályokat. 

3. A város közlekedési hálózatának racionalizálása. A várost érintő országos közlekedéshálózati 
fejlesztések vagy azok elmaradása hatással vannak a város belső közlekedési hálózatára, 
forgalmi viszonyaira, a mindennapokra, így a helyi építési szabályzatban a tervezett 
területfelhasználási rendszert megfelelően kiszolgáló közlekedési területeket kell biztosítani. 

a. Biztosítani kell a települési északi elkerülő út helyigényét, s ezzel kapcsolatban a 
gyűjtőúti csomópontok megfelelő méretezése is fontos. 

b. Településrészek közötti kapcsolatot fejlesztése fontos új nyomvonalak 
kiszabályozásával. 

c. A kiszolgáló utak szabályozási szélességének újragondolása, megfelelő szabályozási 
szélességű új lakóutak kijelölése, amelyek megfelelő lakókörnyezeti fejlesztést 
biztosítanak. 
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4. A megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfelelés. 

a. OTÉK 2013. január 1-i módosítása következtében történt változások kezelése (pl. 
építménymagasság helyett épületmagasság) 

b. 2016 nyarán hatályba lépett a településkép védelméről szóló törvény, melynek 
végrehajtó rendelete alapján a helyi építési szabályzat nem fogalmazhat meg új 
településképi követelményt. Éppen ezért a HÉSZ megalkotása során fontos szempont 
volt a hatályos HÉSZ vonatkozó előírásainak törlése – többek között az általános 
építészeti előírásokra, a településkép védelmére, a védett és védendő területekre, 
valamint a kerítések építésére vonatkozó szabályok esetében. 

5. A város kiemelt fejlesztési területei esetében a fejlesztési céloknak megfelelő szabályozás. A 
fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokkal összhangban az Önkormányzat új 
területhasznosítás mellett döntött.  

a. A hatályos településrendezési eszközökben szereplő, azonban be nem épült 
beépítésre szánt területeket kívánja az Önkormányzat átstrukturálni, hogy a 
jelenleginél koncentráltabb településszerkezet jöhessen létre, ami rövid- és 
középtávon alkalmas lehet a fejlesztések megvalósítására, nem járul hozzá a 
település szétterüléséhez. További cél, hogy az új fejlesztési területek a meglévő 
beépítésre szánt területekhez kapcsolódjanak. 

b. Településszerkezeti szempontból a belterülethez kapcsolódó gazdasági területek 
kedvezőek a települési szolgáltatások megtelepítéséhez, illetve az ipari 
területekhez kapcsolódóan a területen a közmű infrastruktúra már biztosított.  

c. Naperőmű műtárgyainak elhelyezését engedi a HÉSZ a gazdasági területeken, illetve 
a különleges területek közül bányaterületen és a hulladékkezelő területen. 

Fenti általános elvek mellett az egyes területfelhasználásokhoz kapcsolódóan is merültek fel 
általános szabályozási szempontok, melyeket – területfelhasználási egységenként - a következőkben 
mutatunk be. 

3.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

3.1.1. LAKÓTERÜLETEK 

A lakóterületeket a településszerkezeti terv kertvárosias és falusias lakóterület területfelhasználási 
egységekbe sorolja. A helyi építési szabályzat ezeken belül több építési övezetet határozott meg a 
helyi adottságoknak megfelelően. A településen nem cél nagy építési telkek kialakítása. Az övezetek 
megkülönböztetése során fontos szempont volt az elhelyezhető rendeltetések és lakásszám 
korlátozása. Fontos, hogy a telken elhelyezhető lakásszámot indirekt módon is szabályozni kívánja 
az Önkormányzat a parkolással kapcsolatos szabályokkal. 

3.1.2. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLETEK 

Mindhárom belterületi településrész központjában sor került a településközponti szabályozás 
kiterjesztésére, hogy a funkciók sűrűsödése biztosítható legyen, illetve hogy városi léptékű 
településszövet tudjon kialakulni. 

További fontos szempont volt a malom és környezetének vegyes területként történő szabályozása, 
hogy új funkciók megtelepedésével, illetve magas építészeti minőséget képviselő épületek 
megépítésével a terület megújulhasson. 

3.1.3. GAZDASÁGI TERÜLETEK 

A gazdasági területek szabályozása során elsősorban a gazdasági területek elhelyezése és azok 
megvalósíthatósága volt a feladat, mely a településszerkezeti terv felülvizsgálata során megtörtént. 
Ehhez kapcsolódó szabályozási feladat a kereskedelmi, szolgáltató és ipari övezetek oly módon 
történő szabályozása, hogy a meglévő építési jogok a vonatkozó telkeken ne csökkenjenek. 

3.1.4. HÉTVÉGIHÁZAS TERÜLET 

A hétvégiházas területek szabályozása során a meglévő beépítési paraméterek kerültek figyelembe 
vételre. 
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3.1.5. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területek szabályozása során új szabályozási elv nem merült fel. A szabályozás 
elsődleges feladata a telek tényleges használatát elősegítő szabályok megalkotása, s a hatályos 
HÉSZ-ben foglalt építési paraméterek figyelembe vétele volt. 

3.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

3.2.1. ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületeket védelmi, gazdasági és közjóléti rendeltetésű erdőterület övezetekként 
különbözteti meg a helyi építési szabályzat. Az erdőterületek differenciálása során elsődleges 
szempont volt az erdészeti adatszolgáltatásban nyilvántartott elsődleges rendeltetés figyelembe 
vétele.  

Az erdőterületek szabályozása során elsődleges szempont volt, hogy a védelmi rendeltetésű 
erdőterületek beépítetlen állapota megmaradjon, s lehetőleg teljes mértékben növényzettel 
borítottak legyenek. Gazdasági és közjóléti rendeltetésű erdőterületek esetében már minimális 
beépítési lehetőséget biztosít a helyi építési szabályzat, mivel e területek természetvédelmi és 
településvédelmi szereppel nem, vagy csak kis mértékben rendelkeznek. 

3.2.2. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Az általános mezőgazdasági területek esetében a helyi építési szabályzat megkülönbözteti azokat a 
mezőgazdasági területeket, ahol a település környezetében, az infrastruktúrával jól ellátott 
területeken a mezőgazdasági terület beépíthető, a gyümölcskataszterbe tartozó területeket, illetve 
a be nem építhető területeket. 
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4. ÖVEZETI RENDSZER 

A következőkben bemutatott övezeti rendszer a településszerkezeti terv területfelhasználási 
rendszerével összhangban került kialakításra. Az egyes területfelhasználásokhoz tartozó területek 
bemutatását az 1.3 fejezet tartalmazza, így az alábbi fejezet csak az építési övezetek és övezetek 
részletes szabályait és azok indoklását tartalmazza. 

4.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Az építési övezetek szabályainak ismertetése és indoklása mellett fontos a hatályos HÉSZ 
övezeteihez képest történő változások ismertetése is. Éppen ezért a hatályos és tervezett HÉSZ 
övezeti paramétereit területfelhasználásonként táblázatos formában mutatjuk be. 

4.1.1. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (Lke) 

Kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe tartoznak a lakóterületek azon részei, ahol a 
helyi építési szabályzatban biztosítani kell többlakásos társasházak létesítését. Meglévő kertvárosias 
lakóterület helyezkedik el Mosonszentjánoson a dr. Dicsőfi Endre utcában és a Kereszt utcában, 
illetve a Várbalogi úttól nyugatra. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt kertvárosias lakóterületek: 

- Mosonszentjánoson a dr. Dicsőfi Endre utcában a meglévő kertvárosias lakóterület melletti 
terület; 

- a Móricz Zsigmond utca és a belterülethatár között elhelyezkedő lakóterület fejlesztési 
terület déli része; 

- Mosonszentpéter északi határában; 
- Pusztasomorja nyugati határában a Kiserdő utcától északra. 

Jánossomorja kertvárosias lakóterületeit 5 építési övezetbe sorolja a szabályzat. Az Lke1 építési 
övezet kivételével telkenként legfeljebb 3 darab egyéb rendeltetés helyezhető el lakással 
egyidejűleg vagy annak meglétes esetén, de egyéb funkciók összes nettó alapterülete nem 
haladhatja meg a lakófunkció nettó alapterületét. Ez által a tervezet próbálja az elhelyezhető 
rendeltetések számát és annak alapterületét korlátozni. Lke1 és Lke2 építési övezetekben a 
beépítési mód szabadonáll, s a többi lakóterületi építési övezethez képest nagy lakótelkek 
alakíthatók ki. Lke3 és Lk4 építési övezetekben a viszonylag kis telekméretek miatt oldalhatáron 
álló a beépítési mód. Lke5 építési övezet lehetőséget biztosít sorházak megvalósítására a zártsorú 
beépítési móddal. 

Lke1 építési övezetben az önkormányzat lehetőséget kíván nyújtani a 86. sz. főúttól északra új 
társasházak létesítésére, ami a településen működő gazdasági szereplők számára tud biztosítani 
lakásokat illetve szálláshelyeket. Lke1 építési övezetben az épületmagasság megengedett 
legnagyobb mértéke 7,5 m. 

Lke2 építési övezetbe tartoznak a Kereszt utcában és a dr. Dicsőfi Endre utcában található 4 lakásos 
társasházak. Az építési telkeken szabadonálló módon, legfeljebb 6,5 méteres megengedett 
legnagyobb épületmagassággal helyezhető el épület.  

Lke3 és Lke4 övezetbe a hagyományos kertvárosi területek tartoznak. A hatályos HÉSZ a területet 
több építési övezetként szabályozta. Lke3 építési övezetben nagyobb kialakítható telekméretet (600 
m2), míg Lke4 építési övezetben kisebb telekméretet (400 m2) határoz meg a HÉSZ. Az építési 
övezet telkein legfeljebb 2 lakás helyezhető el. 

Lke5 építési övezetben az önkormányzat lehetőséget kíván nyújtani az új típusú (sorházas) 
lakóépületek megjelenésére, ennek érdekében zártsorú beépítési módról, 350 m2 minimálisan 
kialakítható telekméretről rendelkezik a szabályzat. Az építési övezet telkein kizárólag kettő lakás 
helyezhető el. 
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Lke1 SZ 30 50 7,5 30 2000 

Lke2 SZ 30 50 6,5 20 1000 

Lke3 O 30 60 4,5 16 600 

Lke4 O 20 60 4,0 15 400 

Lke5 Z 30 60 4,5 10 350 

4.1.2. FALUSIAS LAKÓTERÜLET (Lf) 

A szabályzat a város túlnyomó részét falusias lakóterületként szabályozza. Az építési telkeken 
legfeljebb két lakás és legfeljebb 3 darab egyéb rendeltetési egység helyezhető el. 

Ugyanolyan beépítési intenzitással 3 építési övezetet különböztet meg falusias lakterületen belül a 
terv, melyekben egységesen 4,5 m magasságú épület építhető. Az oldalhatáron álló beépítési módot 
lehetővé tevő Lf1 és Lf2 építési övezet kizárólag a kialakítható építési telek méretében különbözik. 
Mosonszentjános északi részén fekvő telektömb kerül kizárólag ikres bepítési módot lehetővé tevő 
Lf3 építési övezetbe. 
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mértéke (m) 
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megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

A kialakítható 
építési telek 
megengedett 

legkisebb 
területe (m2) 

Lf1 O 30 50 4,5 16 700 

Lf2 O 30 50 4,5 12 500 

Lf3 I 30 50 4,5 12 500 

4.1.3. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (Vt) 

Településközpont terület területfelhasználási egységbe tartoznak a településrészek központi részei. 
A településközpont területeken a lakó-, intézményi- illetve a kiskereskedelmi és szolgáltató 
rendeltetésű épületek egyaránt jellemzők. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt településközpont terület: 

- Mosonszentpéteren a Rákóczi Ferenc utca és a Bartók Béla utca közötti, illetve a Rákóczi 
Ferenc utca és a Sport utca közötti telektömbök; 

- Mosonszentjánoson az Iparos utca nyugati részén; 
- Pusztasomorján a Kossuth utca és a Szent István utca közötti tömb északi részén; 
- az egykori malom és környezete a Balassi Bálint utca mellett, mely egyben beépítésre szánt, 

be nem épített terület. 

A város településközpont területei 8 építési övezetbe kerültek besorolásra.  

A településfejlesztés egyik központi területe a malom és környezete, ahol a fejlesztéseket lehetővé 
tevő településközponti vegyes területekkerültek kijelölésre. A malom és a malomudvar között 
közterület került szabályozásra, hogy a malom épületén a homlokzatra jellemző nyílásrendszer 
megőrizhető legyen. A malom telke Vt1 építési övezetbe tartozik. Az üresen álló malomudvar 
területe Vt4 építési övezetként szabályozott. 

Vt2 építési övezetbe több intézményterület tartozik az Óvári út mellett. Vt3 építési övezetbe 
tartozik pusztasomorjai gödör illetve a Várbalogi út mellett szabályozott településközpont terület. 
Vt5 építési övezetben találhatók az iskolák területei, ahol a lakások száma korlátozva van, illetve 
egyes rendeltetések (hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; kulturális, közösségi 
szórakoztató; sport) esetén a 10,5 méteres épületmagasság is engedhető. 
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A településrészek központjait jelentő területek a Vt6 és Vt7 építési övezetként szabályozza a terv. 
Mosonszentjánoson a Szabadság utca és Óvoda utca, Mosonszentéteren a Rákóczi utca illetve 
Pusztasomorjána Szent István utca mellett a település karakterét, városias hangulatát meghatározó 
zártsorú beépítési mód megőrzését írja elő a terv. A Vt6 és Vt7 építési övezetek széles 
telektömbökben kerültek kijelölésre, melyekben a fenti utcák kivételével oldalhatáron álló 
beépítési mód megőrzését is biztosítja a terv. A Mosonszentjános központjában kijelölt Vt6 építési 
övezetben kis mértékben magasabb épületek elhelyezését teszi lehetővé a terv, mint a Vt7 építési 
övezetben. Mivel Mosonszentjánosban találhatók a legfontosabb központi funkciók, ezért a 
Szabadság utcában 7,5 méteres épületmagasság is megengedhető. 

Vt8 építési övezeteben a településrészek templomai találhatók, ahol a kialakult állapotokhoz 
igazodó szabályozás került megalkotásra. 
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Vt1 O 40 30 12,5 30 2000 

Vt2 O 50 40 7,5 20 700 

Vt3 SZ 40 50 7,5 25 1000 

Vt4 SZ 30 60 7,5 40 3000 

Vt5 Z 50 40 6,0 40 2000 

Vt6 O/Z 40 50 6,0 12 400 

Vt7 O/Z 40 50 5,0 12 400 

Vt8 K 80/K 10/K K - K 

4.1.4. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET (Gksz) 

Jánossomorja területén kereskedelmi, szolgáltató terület: 

- a benzinkutak területe; 
- Mosonszentjánoson a Várbalogi úttól nyugatra eső gazdasági területek; 
- a pusztasomorjai gödörtől északra fekvő terület; 
- volt határőr laktanyák területe a várbalogi utak mellett; 
- Hanságliget lakóterülettel határos gazdasági területe. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt kereskedelmi, szolgáltató terület: 

- Mosonszentpéteren a Levente utcától délre fekvő terület; 
- a város északkeleti kapujában, a gazdasági területek és a lakterületek között; 
- Mosonszentpéter északi határában fekvő terület. 

Kereskedelmi, szolgáltató területeken részben gazdasági tevékenységet folytatnak, részben a 
települést kiszolgáló rendeltetések elhelyezésére szolgál. A kereskedelmi szolgáltató területek 
beépítési intenzitása 30-50% között mozog: Gksz1 és Gksz2 építési övezetben 50%, Gksz3 és Gksz4 
építési övezetben 40%, Gksz5 építési övezetben 30% a beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke. 

Az építési hely közvetve megállapításra kerül azáltal, hogy az építési telken az eltérő övezeti 
besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár mentén épület a telekhatártól legalább 10,0 m-re 
helyezhető el, kivéve  

- ha a szomszédos telek ipari terület építési övezetbe tartozik, 
- Gksz2 építési övezet építési telkein, 
- Gksz5 építési övezet építési telkein. 

Gksz1 építési övezetbe tartozik Mosonszentjános lakóterületébe ékelődő gazdasági terület, ahol a 
meglévő gazdasági tevékenység folytatható a jelenlegi keretek között. Ebben az építési övezetben a 
meglévő épületállomány és a hatályos szabályozás indokolja a 12,5 méteres megengedett 
legnagyobb épületmagasság szabályozását. 
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Gksz2 építési övezetbe a településhatáron fekvő, újonnan kijelölt gazdasági területek, a Levente 
utcai kereskedelmi, szolgáltató területek, a Gksz1 jelű építési övezethez kapcsolódóan a kistelkes 
gazdasági területek, illetve a Mosonszenpéter északi részén újonnan kijelölt gazdasági területek egy 
részei tartoznak. 

Gksz3 építési ként került szabályozásra a Hanságliget északnyugati részén és a Jánossomorjai 
Rendőrörstől északra található gazdasági területek. Az építési övezetben az előkert legkisebb 
mérete 5,0 méter, ami az utcafront legfeljebb 25%-án 0,0 m-re csökkenthető. 

A Mosonszenpéter északi részén újonnan kijelölt gazdasági területek másik részén kisebb intenzitású 
gazdasági terület került kijelölésre Gksz4 építési övezetként. 

A benzinkutak, illetve a településtől délre található gazdasági területek a legkevésbé intenzív Gksz5 
építési övezetbe tartoznak. 

Építési 
övezet 
jele a 
tervez
etben 

Beépí-
tési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

A kialakítható 
építési telek 
megengedett 

legkisebb 
telekszélessége 

(m) 

A kialakítható 
építési telek 
megengedett 

legkisebb 
területe (m2) 

Gksz1 SZ 50 20 12,5 50 5000 

Gksz2 SZ 50 30 7,5 40 2000 

Gksz3 SZ 40 50 7,5 50 5000 

Gksz4 SZ 40 50 7,5 30 1000 

Gksz5 SZ 30 50 6,0 50 5000 

4.1.5. IPARI TERÜLET (Gip) 

A városban jelentős nagyságú ipari területek található: 

- a település keleti részén, a 86. sz. főút két oldalán található területek; 
- a vasút két oldalán fekvő területek a Mosonszentjános és Mosonszentpéter északi részén; 
- Mosonszentpéter délkeleti részén, a Levente utca folytatásában; 
- Mosonszentjános belterületének déli határa mellett; 
- a Frank utca és Várbalogi utca között húzódó tömb a település északi határában; 
- Pusztasomorján a Tarcsai utca folytatásában; 
- Fiorács telep területe a településtől délre; 
- Hanságliget lakóterületeihez kapcsolódó déli területek; 
- Hanságligettől keletre fekvő terület; 
- volt Kendergyár területe; 

illetve településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt ipari terület: 

- Mosonszentpéter északi részén, az elkerülő úttól délre. 

Az ipari terület építési övezeteiben – a kereskedelmi, szolgáltató övezetekhez hasonló okokból – 
földszintes gazdasági épület építése esetén a megengedett épületmagasság 3,0 m-rel túlléphető. A 
HÉSZ összesen hat ipari területet különböztet meg. 
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Gip1 SZ 50 25 12,5 50 15000 

Gip2 SZ 50 30 12,5 50 5000 

Gip3 SZ 50 30 12,5 50 2000 

Gip4 SZ 50 30 7,5 50 5000 

Gip5 SZ 30 50 9,0 50 5000 

Gip6 SZ 30 50 6,0 50 3000 
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Egyéb ipari területek közé tartoznak a Gip1, Gip2, Gip3 és Gip4 építési övezetek. A legnagyobb 
iparterületek Gip1-ben találhatók. Az egyéb iparterületek differenciálásra kerülnek épületmagasság 
megengedett legnagyobb mértéke és kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe 
alapján. 

A környezetre jelentős hatást gyakorló Gip5 és Gip6 jelű ipari területek a volt mezőgazdasági üzemi, 
ipari területek: Pusztasomorján a Tarcsai utca folytatásában, a Fiorács telep területe a településtől 
délre, Hanságliget lakóterületeihez kapcsolódó déli területek, Mosonszentpéter délkeleti részén, a 
Levente utca folytatásában. Gip6 építési övezetben a Gip5 építési övezethez viszonyítva kisebb 
építési telek alakítható ki, s kisebb épületmagasságú épület építhető. 

4.1.6. HÉTVÉGIHÁZAS TERÜLET (Üh) 

Hétvégi házas terület területfelhasználási egységbe tartozik mosonszentjánosi tó környezetében 
kiparcellázott terület. A tó vizének, illetve a környezetében kijelölt strand védelme érdekében, 
illetve a jó infrastruktúra ellátottság miatt teljes közművesítettség kerül előírásra. 
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Üh1 SZ 20 60 6,0 40 2.000 

Üh2 SZ 20 60 3,0 15 450 

Az Üh1 jelű építési övezetben olyan rendeltetések helyezhetők el, ami biztosítja a terület 
kiszolgálását, illetve szálláshelyek elhelyezhetőségét. Az Üh2 jelű építési övezetben kizárólag üdülő 
és sport rendeltetés helyezhető el. Az elhelyezhető rendeltetéseknek megfelelően az Üh1 jelű 
övezet nagyobb épületek építését teszi lehetővé, de ehhez nagyobb építési telkek is alakíthatók ki. 

4.1.7. KÜLÖNLEGES TERÜLET 

A terv különleges területfelhasználásba sorolja az egyéb területfelhasználásokba be nem sorolható 
ingatlanok területét: a rekreációs területeket (szabadidőközpont területe, strandterület, sportcélú 
területek), a temetők területét, a hulladékkezeléssel összefüggő területeket, az ASDAG bánya 
területét, illetve a vasútállomást. 

A különleges területek többsége 1 önálló építési övezetet alkot, kivételt jelent ez alól a különleges-
terület - hulladékkezelő terület, ahol a térségi, kommunális hulladéklerakó területe a K-Hull1, az 
inert hulladéklerakó a K-Hull2 és a települési hulladékudvar területe a K-Hull3 építési övezetbe 
tartozik. Az övezetek többsége az elhelyezhető rendeltetésnek megfelelő beépítési intenzitást tesz 
lehetővé, 10-40% közötti beépítéssel és – a K-Hull1 építési övezet kivételével – 4,5-7,5 m 
épületmagassággal. Egyes építési övezetekben a speciális rendeltetésű épület megkívánja az 
épületmagasság növelését, így K-Sp építési övezetben sportcsarnok építése esetén a legnagyobb 
épületmagasság 10,5 m, K-T építési övezetben harangtorony és harangláb építése esetén 12,0 m, a 
legnagyobb épületmagasság. Ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság 
szükséges – földszintes épület esetében K-B építési övezetben, illetve K-Hull1 építési övezetben az 
előírt legnagyobb megengedhető épületmagasság legfeljebb 3,0 méterrel túlléphető. Ezek a 
paraméterek a különleges rendeltetés optimális megvalósítását, a területek speciális fejlesztését 
lehetővé teszik, egyidejűleg fontos szempont, hogy a területek nagy zöldfelületi kiterjedéssel 
bírjanak – éppen ezért a legkisebb zöldfelület mértéke az övezetekben 40-80% közötti érték. 

További közös vonás az övezetek között, hogy a fő rendeltetésen túl a lakó- és bizonyos szolgáltató-
kereskedelmi funkciók korlátozottak, nehogy a különleges célú szabályozás helyén egyszerű lakások 
jelenhessenek meg.  
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K-Sp SZ 10 70 4,5 50 10.000 

K-T SZ 10 80 4,5 50 10.000 

K-Szt SZ 40 40 7,5 50 5.000 

K-B SZ 35 40 7,5 200 200.000 

K-Str SZ 20 60 6,0 50 4.000 

K-Vá O 30 40 7,5 50 1.000 

K-Hull1 SZ 30 40 12,5 100 40.000 

K-Hull2 SZ 10 40 6,0 50 10.000 

K-Hull3 SZ 30 40 7,5 50 5.000 

K-Szk SZ 10 60 6,0 100 10.000 

4.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

4.2.1. ERDŐTERÜLETEK 

Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe tartozó területek célja elsősorban a természeti környezet, a 
különböző környezeti elemek, valamint település és egyéb létesítmények védelme. A helyi építési 
szabályzat épület elhelyezését nem teszi lehetővé, mivel e területek beépítetlen állapotának 
megőrzése a cél.  

Eg jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületeken a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, 
valamint egyéb erdei termékek előállítása. Ennek megfelelően a helyi építési szabályzat erdő és 
vadgazdálkodási célú rendeltetést tartalmazó épület elhelyezésére lehetőséget biztosít. Az 
övezetben beépíthető telek legkisebb területe 2 ha, a beépítettség megengedett legnagyobb 
mértéke 0,5%. Az elhelyezhető épület magasságának legnagyobb mértéke 5,0 m, a legnagyobb 
bruttó alapterülete nem haladhatja meg az 500 m2-t.  

Ek jelű közjóléti rendeltetésű erdőterületek célja az egészségügyi, szociális, turisztikai, valamint 
oktatási és kutatási funkció betöltése. Ennek megfelelően a helyi építési szabályzat erdő- és 
vadgazdálkodási célú, illetve ehhez kapcsolódó, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális, szálláshely szolgáltató, sportoláshoz kapcsolódó rendeltetést tartalmazhat.  

Ek1 jelű övezetbe a közigazgatási határ déli részén elhelyezkedő két erdőfolt tartozik. Ebben az 
övezetben a kialakítható, illetve beépíthető telek megengedett legkisebb területe 10 ha, a 
beépítettség legnagyobb mértéke 5 %. Az elhelyezhető épület magassága nem haladhatja meg az 
5,0 m-t. 

Az Ek2 jelű övezet a Somorjai Kiserdő tartozik Pusztasomorja településrészen, a központtól északra. 
Az övezetben épület elhelyezhető, a beépíthető telek megengedett legkisebb területe 1 ha, a 
beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%. Az elhelyezhető épület megengedett legnagyobb 
magassága 5 m, míg az épület legnagyobb bruttó alapterülete 200 m2. 

4.2.2. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
tevékenységek végzésére szolgáló terület. Az általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységen belül bizonyos övezetekben - meghatározott feltételekkel – a helyi építési szabályzat 
lehetőséget biztosít épület elhelyezésére.  
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Általános mezőgazdasági terület 

Általános mezőgazdasági terület területfelhasználási egységen belül a helyi építési szabályzat három 
övezetet különböztet meg, amelyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre. 

Má1 jelű övezetbe a város belterületétének közvetlen környezetében elhelyezkedő területek 
kerültek. Az elhelyezkedés meghatározása során általános alapelv volt, hogy a belterülettől északra, 
az Andau felé vezető tervezett települést elkerülő út legyen a határa az övezetnek. A településtől 
keletre, délre és nyugatra a településsel határos földek kerültek Má1 besorolásba – összhangban a 
hatályos tervvel. Az önkormányzat ebben az övezetben kíván lehetőséget biztosítani a gazdálkodók 
számára telephely létesítésére. Ennek megfelelően a helyi építési szabályzat engedélyezi a 
növénytermesztéshez, állattartáshoz és állattenyésztéshez kapcsolódó épület, valamint a felsorolt 
tevékenységekhez köthető termékfeldolgozást, tárolást és árusítást szolgáló épület elhelyezését. 
Ezen felül lakás rendeltetésű épület elhelyezése is megengedett. Az övezeten elhelyezhető 
épületek összes bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 2000 m2-t. A helyi építési szabályzat az 
övezetben lehetőséget biztosít birtokközpont kialakítására, a következő feltételek megléte esetén: 
a mezőgazdasági birtoktest legkisebb területe 200 000 m2, a birtokközpontként beépíthető telek 
területe 10 000 m2, illetve a birtokközpontként beépíthető telken a beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 10 %, de legfeljebb 4000 m2. 

Az övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%, a kialakítható és beépíthető 
telek megengedett legkisebb telekszélessége 30 m. Az épületmagasság megengedett legnagyobb 
mértéke 7,5 m.  

Má2 jelű övezetbe a gyümölcstermesztéshez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló területek 
találhatóak. Jánossomorja közigazgatási területének két részén helyezkedik el ilyen célú terület. Az 
egyik a belterülettől délnyugatra fekvő kisebb kiterjedésű terület, a másik a belterülettől nyugatra, 
a Jánossomorját Andau-val összekötő út és az osztrák határ mellett fekvő nagyobb terület. 

Az övezetben kizárólag gyümölcstermesztést, illetve ahhoz kapcsolódó termékfeldolgozás, tárolást, 
illetve árusítást szolgáló épület, valamint lakás helyezhető el. Az övezetben birtokközpont 
kialakítására abban az esetben van lehetőség, ha a mezőgazdasági birtoktest legkisebb területe 
100 000 m2, valamint a birtokközpontként beépíthető telek területe 10 000 m2. Ezen felül a 
birtokközpontként beépíthető telken a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 10%, de 
legfeljebb 2000 m2. 

Az övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3%, a kialakítható és beépíthető 
telek megengedett legkisebb telekszélessége 30 m. Az épület magasság megengedett legnagyobb 
mértéke 7,5 m.  

Má3 jelű övezet Jánossomorja külterületén található egyéb művelés alatt álló területek. Ezek 
többsége a belterülettől északra, keletre és nyugatra helyezkedik el, azonban délen is számos ebbe 
az övezetbe tartozó föld található. Az övezetben épület nem helyezhető el. 

4.2.3. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 

Jánossomorja területén vízgazdálkodási területek közé sorolja a helyi építési szabályzat a vízfelszín 
területét (V jelű övezet), illetve a vízbeszerzési területet (Vb jelű övezet), amelybe a vízbeszerzési 
és vízkiviteli helyek területe tartozik, valamint a települési vízműkutak, víztározók és egyéb 
vízközművek területe. A helyi építési szabályzat a vízfelszín területét három övezetre osztja:  

V1 jelű övezetbe a folyóvizek, öntöző és belvízelvezető csatornák medre és parti sávja került. Ezek 
jellemzően a település közigazgatási határának déli részén helyezkednek el.  

 
V2 jelű övezetbe az állóvizek medre került besorolásra. Ezek a település határában található 
bányatavak, illetve a külterületen elszórtan elhelyezkedő anyagnyerő gödrökben kialakult kisebb 
tavak.  

A V3 jelű övezetben helyezhető el épület, amely kizárólag vízgazdálkodással összefüggő, vagy lakás 
rendeltetést tartalmazhat. Az övezetben a beépítés megengedett legnagyobb mértéke 10 %, míg az 
épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 5,0 m. 
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4.2.4. EGYÉB TÁJHASZNÁLATOT MEGHATÁROZÓ ÖVEZETI LEHATÁROLÁSOK A TERVEN 

A településrendezési eszközök tartalmazzák a táj- és természetvédelmi területek lehatárolását, 
amelyeknek bemutatását lásd az Alátámasztó munkarészek 1.4.4 Táj- és természetvédelem c. 
fejezetében. 

E területeken kívül a belterülettől északkeletre található bányatelek az, amely jelentősen 
meghatározza a tájhasználatot. Az ASDAG kavicsbányájából kitermelt kavicsot a Leier helyi 
gyárában dolgozzák fel.  

4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke 
az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. 

Biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. A területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint került 
kiszámításra a település biológiai aktivitás-érték változása. A táblázatból kiolvasható, hogy a 
tervben szereplő változások hatására a település területén a biológiai aktivitás nagy mértékben 
nőtt. 

A településrendezési eszközökben szereplő változások hatására a település területén a biológiai 
aktivitás nőtt, melyet a Településszerkezeti terv 2. melléklete (Változások (Beavatkozások és 
ütemezések)) mutat be táblázatos formában. 
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5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Jánossomorján a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

 belterületi zöldterületek 

 közlekedési területek zöldfelületi részei 

 magas zöldfelületi arányú intézményterületek, különleges területek (temetők területe, 
sportpályák területe) 

 belterületi magas zöldfelületi arányú lakóterületek 

 bel- és külterületi fasorok 

 külterületei (vízfolyásokat, vízmosásokat, közlekedési infrastruktúra elemeket kísérő, illetve 
a külterületi erdőfoltokat részben összekötő) erdősávok 

 a település délnyugati, illetve délkeleti részén elhelyezkedő erdők, valamint a közigazgatási 
területen elszórt foltokban fekvő erdőterületek 

 a közigazgatási terület déli részén található csatornák és az azokat kísérő természetközeli 
növényzet 

 a belterület határában található három nagyobb bányató, valamint a közigazgatási 
területen elszórva fellelhető kisebb bányatavak 

A település zöldfelületi rendszerének bővítése, fejlesztése az alábbi eszközökkel valósítható meg: 

 a településrendezési eszközökben kijelölt zöldterületeken minőségi zöldfelületek 
létrehozása többszintű növényállománnyal, illetve a jelenlegi minőségi zöldfelületek 
fenntartása 

 a településrendezési eszközökben kijelölt útmenti fasorok telepítése 

A helyi építési szabályzat a településnek az állandó növényzettel fedett, a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, valamint a pihenést, 
testedzést szolgáló közterületeit, a zöldterületeket, közkerteket (Zkk jelű) övezetbe sorolja. Az 
övezeten belül pihenést, testedzést szolgáló, a terület fenntartásához szükséges, vendéglátó 
rendeltetésű épület helyezhető el. Az övezethez tartozó telkek legalább 70 %-át növényzettel 
fedetten kell kialakítani és fenntartani, melynek legalább 1/3-át háromszintű növényzetnek kell 
takarnia. A helyi építési szabályzat két övezetet határoz meg a zöldterület, közkertek övezeten 
belül: 

Zkk1 övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 3% lehet, a beépíthető telek 
megengedett legkisebb területe 1000 m2. Az övezetben elhelyezhető épület legnagyobb bruttó 
alapterülete 200 m2, az épület magasságának megengedett legnagyobb mértéke 5,0 m. Zkk1 jelű 
övezetek a belterületen elszórtan helyezkednek jellemzően a település nagyobb közkertjei ebbe az 
övezetbe tartoznak. 

Zkk2 övezetben nem helyezhetőek el épület. Ebbe az övezetbe jellemzően a belterületi utak 
mellett elhelyezkedő kisebb közkertek tartoznak. Ezeken a területeken cél a beépítetlen állapot 
megőrzése.  
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6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

6.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

6.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

 Gyorsforgalmi utak 

Tervezett: 

M86 autóút, útkategória: K.II.A. 

Mind az OTrT-ben, mind a megyei területrendezési terv szerkezeti tervlapján látható a 86. sz. főút 
jánossomorjai átkelési szakaszának tehermentesítésére szolgáló, tervezett autóút nyomvonala. 

A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala keletről kerüli el a várost, várhatóan egy különszintű 
kapcsolat épül ki a 86. sz. főúttal, amely a település közvetlen megközelítését biztosítja majd az 
M86 felől. A gyorsforgalmi út megvalósítása, illetve előkészítése nem szerepel a 2022-ig tervezett 
állami beruházások listáján. 

 Országos főutak 

Meglévő: 

II. rendű országos főút: 

- 86. sz. (Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár) II. rendű főút, útkategória: K.IV.B. 

 Országos mellékutak 

Meglévő: 

Összekötő utak: 
- 8507. j. (Jánossomorja - Országhatár) összekötő út, útkategória: K.V.A. (és B.IV.b.C.) 

- 8508. j. (Jánossomorja - Várbalog) összekötő út, útkategória: K.V.A. (és B.IV.b.C.) 

Bekötőút: 

- 85107. j. Hanságfalva bekötő út, útkategória: K.V.A.  

Állomáshoz vezető utak: 

- 85308. j. Jánossomorja állomáshoz vezető út, útkategória: B.V.c.C. 

A várost érintő országos közúti hálózat további fejlesztése jelenleg nem tervezett, az átkelési 
szakaszok forgalmi viszonyai nem fognak változni a közeljövőben. 

6.1.2. VÁROSI ÚTHÁLÓZAT 

 Városi főutak: 

Meglévő, megmaradó 

I. rendű belterületi főutak: 
- 86. sz. főút átkelési szakasza (Bajcsy-Zsilinszky utca – Rákóczi utca),  B.III.a.C.  

II. rendű belterületi főutak: 
- 8507. j. mellékút átkelési szakasza (Szabadság tér – Óvári út – Szabadság utca – Óvoda utca 

– Dózsa György – Szent István utca – Tarcsai utca), B.IV.b.C.  

- 8508. j. mellékút átkelési szakasza (Vasút utca – Féltoronyi utca), B.IV.b.C.  

Tervezett főút: 

- Északi elkerülő út, útkategória: K.V.B. 

A várost északról elkerülő út keleti vége a 86. sz. főúthoz kapcsolódik, ahol forgalombiztonsági 
okokból körforgalmi csomópont számára biztosítottunk helyet. A jelenlegi kerékpárutat és az 
üzemanyagtöltő állomás bevezető útját át kell építeni a körforgalom megvalósításának idején. A 
nyomvonal nyugati irányba kanyarodva szintben keresztezi a 16. sz. vasútvonalat.  
 



JÁNOSSOMORJA 50 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu  

Itt két alternatívát tartalmaz a településszerkezeti terv: az egyik a meglévő, nemrég felújított 
szintbeni vasúti átjárót veszi igénybe, de a beépítettséghez igazodó geometriai miatt a 
nyomvonalvezetés az átjáró közelében csak a vt= 40 km/h tervezési sebességet engedi meg. A másik 
nyomvonal-változat a szintbeni vasúti átjáró áthelyezését igényli kb. 40 m-rel déli irányba. A 
szabályozás során csak az északi nyomtáv kerül kiszabályozásra, s a déli területen, hogy a terület ne 
kerüljön elépítésre, telek be nem építhető része kerül szabályozásra. 

Nagyméretű, ötágú körforgalom kialakítását igényli az elkerülő út Féltorony utcai csomópontja, ahol 
kerékprút áthaladása is tervezett. 

A nyomvonal továbbhalad a 8507. j. összekötő út felé, közben hagyományos csomópontban 
találkozik egy új, észak-déli irányú gyűjtőúttal, majd körforgalmi csomópontban ér véget a határ 
felé haladó országos összekötő útnál. A negyedik ág szolgál a déli gazdasági területek 
megközelítésére. A csomópontban kerékpárút átvezetését is terveztük. 

Az alábbi helyszínrajzok szemléltetik a tervezett csomópontok javasolt kialakítását: 

 
 86. sz. főút – Északi elkerülő út csomópontja 
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Északi elkerülő út – Várbalogi út – Féltoronyi utca csomópontja 

 

Északi elkerülő út – Várbalogi út – Féltoronyi utca csomópontja 
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Gyűjtőutak (útkategória: B.V.c.C.): 

Meglévő, megmaradó: 

- Vasút utca (85308. j.  Jánossomorja 

állomáshoz vezető út) 

- Várbalogi út 

- Nándor utca 

- Óvoda utca 

- Legelő utca 

- Lajos utca 

- Fehérkereszt utca 

- Újerdő utca 

- Ady Endre utca 

Tervezett: 

- Móricz Zsigmond utcával párhuzamosan haladó gyűjtőút, amely a Sipőcz utcánál csatlakozik 

a Villanytelep tanyai úthoz – tervezett lakóterületek feltárására 

- Dózsa György út és Északi elkerülő út között haladó, észak-déli irányú gyűjtőút 

- a Hanságfalvai út és az Óvoda utca között 

- a Nándor utcában 

6.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

6.2.1. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖZLEKEDÉS 

Az autóbusz-közlekedést érintő változásokat nem terveztünk. 

6.2.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A várost érintő vasútvonalak: 

Meglévő, megmaradó: 

- 16. számú Pozsony-Rajka – Hegyeshalom - Szombathely vasútvonal  

Megállóhelyek: 

Meglévő, megmaradó: 

- Jánossomorja vasútállomás 

- Hanság - Nagyerdő feltételes megállóhely 

- Hanságliget megállóhely. 

6.3. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

Meglévő nyomvonalak: 

- 86. sz. főút keleti külterületi szakaszon (Szabadság tér – külső telephelyek között) 

- 86. sz. főút déli külterületi szakaszán (belterületi határ – külső telephely, rossz állapotú 

burkolat) 

- Szabadság utcán (Vasút utca – református templom) 

Tervezett nyomvonalak: 

Térségi jelentőségű kerékpáros nyomvonalak: 

- 86. sz. főút mentén (Liget köz – Újtelep utca), meglévő infrastruktúra kiegészítése 

- Szabadság tér – Óvári út – Szabadság utca (Féltoronyi utca – Dicsőfi Endre utca) – Dózsa 

György út – Szent István utca (Kossuth utca) – 8507. j. út külterületi szakasza 

- Vasút utca - Erdősor utca (Szabadság utca – Féltoronyi utca) – Féltoronyi utca - ) – 8508. j. 

út külterületi szakasza  

A tervezett kerékpáros infrastruktúra típusa (önálló kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, 
kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom) az egyes nyomvonalakon részletes tervezés során határozható 
meg. Az új közúti szakaszok keresztmetszeti méretezését úgy végeztük el, hogy a kerékpáros 
létesítményeknek is helyet biztosítottunk.  
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6.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel kiépített felületek helyét a szabályozási 
szélességek meghatározásával biztosítottuk, a mintakeresztszelvényeken ábrázoltak szerint.  

6.5. PARKOLÁS 

A vasútállomásoknál és megállóhelyeknél a P+R parkolófelület kiépítését, bővítését javasoljuk. A 
városban megjelenő út létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény telken belül 
biztosítandó. A HÉSZ lehetőséget ad, hogy amennyiben az előírt várakozóhelyek egy része telken 
belül nem biztosítható, úgy  

- Vt1 építési övezetben az előírt várakozóhelyek 100%-a; 
- Vt2 építési övezetben az előírt várakozóhelyek 100%-a; 
- Vt5 építési övezetben az előírt várakozóhelyek 80%-a; 
- Vt6 építési övezetben zártsorúan beépült építési telkein az előírt várakozóhelyek 100%-a; 
- Vt7 építési övezetben zártsorúan beépült építési telkein az előírt várakozóhelyek 80%-a; 

közterületen vagy más telken is kialakítható, amennyiben a telekhatártól számított 500 méteren 
belül a megfelelő számú parkoló megvalósításának szakmai feltételei biztosítottak. 
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7. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI 
JAVASLAT 

Jánossomorja népesség szám növekedési trendjének a megőrzéséhez, a település 
vonzóképességének javításához a település általános fejlesztése szükséges. Ezek a célok a település 
élhetőbbé-lakhatóbbá tételével érhetők el, amelyet elsődlegesen az igényesebb lakókörülmény és 
infrastruktúra ellátás biztosításával lehet elérni, kiegészítve helyi munkahely teremtési 
lehetőséggel.  

A településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározásánál, figyelembe 
véve a korábbi tervekben is már szereplő, de meg nem valósult változtatási javaslat fenntartásának 
indokoltságát, vagy éppen elvetését, a korábbi fejlesztési javaslat felülvizsgálatánál is adottságként 
kell kezelni azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez 
kötöttek, illetve azokat, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely 
értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a település közigazgatási területén áthaladó gerinchálózatok 
és létesítmények tartoznak.  

A közműves adottságok okozta korlátozásokból fakadóan a település területén több helyen javasolt 
a korábbi fejlesztési szándékok fenntartása, vagy módosítása, illetve új fejlesztési szándékok 
számára terület biztosítása. A javasolt fejlesztések döntő hányada lakóterületek, gazdasági 
területek újrapozícionálását célozza. Az új fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- és 
munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható 
fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani.  

A fejlesztésre javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező 
területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása 
megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és 
a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat. 

A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor 
lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a 
szennyvízelvezetés, elhelyezés a legkisebb környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen 
megoldható, az erre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.  

A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati mód 
megváltoztatás közműves szempontból változtatást nem igényel. A megengedett új épület, 
építmény elhelyezésének feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság 
által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése 
a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése, vagy elhelyezése is 
biztosított legyen. 

Új beépítési, illetve építési lehetőségek megvalósításához szükséges közműellátási igényekhez 
hozzáadódik a már beépített területen élők komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges 
többlet közműigénye. Ezzel az új javasolt beépítési területeken jelentkező új közműigények és a 
meglevő beépítésnél jelentkező többlet igények összeadódnak. A közműfejlesztési javaslatban ezt 
az összesített közműigény kielégítési lehetőségét kell megoldani. 

A prognosztizált kielégítendő várható új közműigények: 
  vízigény keletkező szennyvíz villamos energia igény földgáz igény 
  m3/nap m3/nap kW nm3/h 
megengedett fejlesztések teljes megvalósítását követően várható közműigénye 
  1120 890 13300 3400 

Ezek a prognosztizált igények a megengedett fejlesztések teljes megvalósítását követően várható 
közműigénye. A fejlesztések megvalósulása és a már beépített területek igényes kiszolgálása esetén 
jelentkezne ekkora többlet igény.  
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Figyelembe véve a település eddigi fejlődési trendjét is rövidtávon ezen igényeknek reálisan kb. a 5 
%-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb. 10 %-a. Így a reálisan, a tervezés 
távlatáig várhatóan kielégítendő igény kerekítve, összesen: 

     Tervezés távlatában 
Vízigény m3/nap:   110 
Keletkező szennyvíz m3/nap:    90 
Villamosenergia ig. MW:  1300 
Földgázigény Nm3/h:     340 

A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának 
várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település jelenlegi 
belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső 
hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, vagy az 
elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével.  

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy 
kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és mérőhelyek 
megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, 
energiaközműveknél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a 
szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 

7.1. VÍZELLÁTÁS 

Jánossomorján a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott. 
A hálózat a térség vízellátását biztosító Mosonmagyaróvár központú AQUA Szolgáltató Kft. 
rendszeréhez tartozik. Jánossomorja és a hozzá kapcsolódó térség vízellátó rendszerét a 
jánossomorjai vízmű telep látja el, amely a feketeerdei ivóvízbázisról kapja az egészséges ivóvizet. 
A feketeerdei vízbázisú jánossomorjai térségi vízellátási rendszerről Jánossomorja, Jánossomorja-
Újtanya, Várbalog és Albertkázmérpuszta település ellátása megoldott.  

A mosonmagyaróvári vízellátó rendszer felől távvezetékről érkezik az országos szinten is 
egyedülállóan tiszta feketeerdei ivóvíz. Az NÁ 200-as KM vezetékkel Mosonszolnok felől beérkező víz 
a térszíni tározóba kerül, melynek vízszintjét a medencében elhelyezett szintmérők által vezérelt 
elektromos tolózár szabályozza. A stabilan működő rendszer üzemállapota az irányítástechnikai 
vezérlésen keresztül folyamatosan ellenőrizhető. A víz továbbítása a hálózatra csatlakoztatott 
településekre a vízmű telepről történik. Az elosztórendszer szerves részét képezi a jánossomorjai 
200 m3-es, és a várbalogi 50 m3-es hidroglóbusz, melyeknek feladata a hálózati rendszerben a 
szükséges víznyomás biztosítása és a szükséges vízmennyiség biztosítása esetleges üzemszünet 
esetén. 

Jánossomorja minden utcájában megépült a vízvezeték, zömmel körvezetékes rendszerrel, csak 
néhány utcában van ágvezeték. A hálózatot körbeveszi egy nagyobb átmérőjű, a Fő utca 
nyomvonalú NÁ 225-ös, illetve az Arany János-Nándor úti NÁ 200-as méretű körvezeték, amelyre a 
kisebb átmérőjű ellátó vezetékek vannak felfűzve. Maga az ellátó rendszer vezetékei általában NÁ 
100-as és NÁ 80-as átmérőjűek, csak néhány vezeték NÁ 150-es méretű. A vezetékek anyaga zömmel 
azbesztcement, kisebb részben, főleg az újabban építettek KPE anyagúak. A település hálózati 
rendszere a meglévő nagy átmérőjű körvezeték miatt kedvező, ez a fejlesztési területek 
kiszolgálását is jól lehetővé teszi. 

A prognosztizált fejlesztésekből a megvalósuló fejlesztések ellátására 110 m3/nap többlet 
vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglevő vízbázisról és vízhálózatról, a 
vízhálózat továbbépítésével ki lehet elégíteni. 

A településen a fenntartási költségek csökkentése érdekében várható a fokozottabb 
víztakarékosságra való törekvés mellett, a nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére egyedi 
vízbeszerzés kialakításának, házi kutak létesítésének megoldása. Erről nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre. A házi kutakból kitermelt vizet elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. 
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7.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  

Jánossomorján elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető hálózat üzemel. A szennyvízcsatorna 
hálózat üzemeltetője az AQUA Szolgáltató Kft. A csatornahálózat település szintű kiépítettségű, a 
közüzemű csatornahálózatra csatlakozó ingatlanok aránya 89%. 

A szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű, a topográfiai adottságok miatt a hálózat 
Jánossomorja területére eső szakaszán 1 átemelő berendezés és nyomóvezeték üzemel, de 
közvetlenül a településhatár mellett, már a szomszédos települések területén üzemelnek átemelők, 

30-  

A településen kiépített szennyvízcsatorna hálózattal elvezetett szennyvizeket a település 
közigazgatási területén üzemelő, jánossomorjai szennyvíztisztító telep fogadja be. A 
szennyvíztisztító telep Jánossomorja, Mosonszolnok, Újrónafő és Várbalog települések szennyvizét 
tisztítja, mely elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül érkezik a szennyvíztelepre. A 
telep a község külterületén található, napi 1500 m3 szennyvíz kezelését biztosítja, és az 
eleveniszapos biológiai technológiát alkalmazza. A szennyvíztisztító műtárgyai és technológiája 
2008-2009 folyamán korszerűsítésre kerültek, melynek eredményeképpen a tisztított szennyvíz nagy 
biztonsággal képes a hatóság által előírt határértékeknek megfelelni. A szennyvíz két 
nyomóvezetéken érkezik a telepre, Újrónafő és Jánossomorja irányából. A szennyvíztisztító telep 
háromfokozatú eleveniszapos biológiai tisztító technológiával rendelkezik, a tisztított szennyvizek  
befogadója a mosonszentjánosi övcsatorna. A fölösiszapot iszapcentrifugában víztelenítik és sűrítik. 
A szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 500 m. A város hanságligeti városrészének szennyvíz 
elvezetését és kezelését is önállóan, területén belül oldották meg. A városrészben üzemelő 
szennyvíztisztítónak szintén 500 m a védőtávolság igénye. 

A prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén jelentkező 89 m3/nap többlet elszállítandó 
szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen történő fogadását 
meg tudják oldani. A fejlesztési területekről a szennyvizek közvetlenül gravitációsan a 
csatornahálózatba vezethető, amelyen keresztül a továbbszállítás megoldható. 

A külterületen, beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítású területen keletkező 
szennyvizek elhelyezése elméletileg helyi közműpótló alkalmazásával is megoldható. A helyi 
közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése javasolható, annak figyelembe vételével, hogy 
reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki sem végeztetne el, így ha a napi 
keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget meghaladja, akkor 
házi szennyvízkezelő kisberendezés létesíthető, ha az arra előírtak betarthatók. Ha az előírások 
nem teljesíthetők, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az 
ellátandó létesítmény távolabb fekszik az üzemelő csatornahálózattól. 

7.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, ÁRVÍZVÉDELEM 

A település a Hanság területén fekszik, amely mocsaras-lápos terület volt. Már korábban is 
próbálták a hansági vizeket csatornába terelni, ezt a munkát a múlt század első felében, a 60-as 
évek végéig tovább folytatták. Az így megvalósított lecsapolási munkálatok, elsősorban a meglévő 
belvízmentesítő, illetve öntöző csatornahálózat mélyítésében, karbantartásában, illetve újabb 
levezető árkok, csatornák ásásában nyilvánult meg. Ezzel alakult ki a Hanság mai vízrajzi képe, 
amelyek övárkokból, csatornákból, nyílt árkokból állnak. Közülük a legjelentősebb a Hansági-
főcsatorna, amely a település déli közigazgatási határán halad. 

A Hansági-főcsatorna a város dél-keleti szélénél folyó Rábca-folyóba szállítja a vizeket, amely 
Abdánál torkollik a Mosoni-Dunába. 

Jánossomorja beépített területein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik. Az egyes 
utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de több utcában 
semmilyen elvezetési mód nem épült meg, ezekben az utcákban nagyobb záporok után fennáll a 
vízállásos területek kialakulásának veszélye.  

A településen a nyílt árkok karbantartása a főbb utak mentén rendszeres, de nem mindenhol 
általános. 
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A településen az utcák víztelenítését szolgáló nyílt árkok hidraulikai összehangoltsága nem 
jellemző. A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is nyílt árkos rendszerrel javasolt, 
amelynek szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a 
zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását. 

Ha a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer nem tudja befogadni és az 
azt befogadó vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a tervezett fejlesztés megvalósításának 
feltétele a helyi vízvisszatartás, záportározás megoldása. 

A szabályozási terv tartalmazza az rvízvédelmi szakasz védvonalait és védőterületeit, illetve a HÉSZ 
előírásokat tartalmaz a korlátozások tekintetében.  

- Árvízvédelmet nyújtó első rendűnek minősített védvonal, a gáttest mentett oldalán 10 m-es 
sávot szabadon kell hagyni árvízvédelmi, karbantartási célra. Ebben a sávban közműhálózat, 
közmű létesítmény nem helyezhető el. 

- Az árvízvédelmet nyújtó védvonaltól a mentett oldalon 110 m-es sávban fakadóvíz 
előfordulásával kell számolni. 

- A hullámtéren vízoldali töltésláb vonalától mért 60,0 méteren belül anyaggödröt, 
munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg 
tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 
hozzájárulásával lehet. 

7.4. ENERGIAELLÁTÁS 

A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település 
belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékes 
termikus energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú 
energia igények kielégítését szolgálja.  

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is és 
várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB 
használata szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A 
kistartályos PB gázzal a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával 
a vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.  

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a 
várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény annak környezetbarát, minél 
kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, 
miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős 
hányadot jelentenek. Mindezek miatt meg kell vizsgálni, hogy a közhálózatról történő 
energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi takarékosságon és 
a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a 
költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával. 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a 
megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi 
adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is rendelkezésre áll.  

A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású. 
Hasznosításával lényegesen csökkenthető a közhálózati energiahordozó felhasználás, ismert 
beruházási költségei mellett a megtérülése 7-10 év körüli.  

A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája 
lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

7.5. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

Jánossomorja villamosenergia ellátásának bázisa a térségben üzemelő 132/22 kV-os alállomások. Az 
alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat táplálja Jánossomorja település fogyasztói 
transzformátor állomásait. A település ellátását szolgáló transzformátor állomások jellemzően 
oszlopállomások.  

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, 
jellemzően szabadvezetékes formában. 
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A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés 
biztonságát szolgálja. 

Az új fogyasztók igényeinek kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat igénybevételével kell 
megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor állomások átépítésével, 
illetve a nagyobb villamosenergia igénynövekedés területének súlypontjánál új állomáshely 
létesítésével kell az igény tényleges jelentkezése esetén a kapacitásnövelést megvalósítani. Ha a 
településen üzemelő hálózati rendszer kiterheltté válik, akkor az alállomástól kell új kábelkört 
kiépíteni.  

A település villamosenergia ellátási feladatai között kiemelt feladat az igényesebb, az 
energiatakarékosabb közvilágítás kialakítása. A jelenlegi kiépített közvilágítás sem az általa 
nyújtott megvilágítással, sem energiafogyasztásával, sem látványával a kor igényét nem elégíti ki, a 
település közvilágítási rendszerének korszerűsítése szükséges. A korszerűbb, esztétikusabb, 
energiatakarékosabb (ledek alkalmazásával) megvilágítási rendszer kiépítésével egyidejűleg annak 
tápbázisát is célszerűbb a kor igényéhez igazítani. A fenntartási költségek csökkentése érdekében a 
megújuló energiahordozó hasznosítása javasolható, a fotovoltarikus energiatermeléssel a 
közhálózati villamosenergia igénybevétele csökkenthető. 

7.6. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település földgázellátásának szolgáltatója az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Győri Üzemi egysége. 
Jánossomorja gázellátásának bázisa a Mosonmagyaróvár területén üzemelő gázátadó állomás. A 
gázátadó állomástól a 86. sz. főút mentén épült ki az a nagyközép-nyomású főelosztó vezeték, 
amely a település keleti oldalán, a 86. sz. főúttól délre telepített gázfogadó állomást táplálja. A 
gázfogadótól indul a város középnyomású elosztóhálózata, amelyet majdnem minden utcában 
kiépítettek. 

A településen a gázelosztó hálózat középnyomáson üzemel, így a fogyasztói igényeket közvetlen 
kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. 
Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház 
falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni. 

A település korszerű, környezetbarát termikus energiaellátása a komplex földgázellátással 
biztosítható. A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus 
üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre 
és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

A település már kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcájában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan 
ráköthető. 

A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfortnövekedésének hatására a 
prognosztizált igénynövekedés 340 nm3/h-ra becsülhető. Az új fogyasztók és a meglevő fogyasztók is 
fenntartási költségeik csökkentésére törekszenek. A csökkentésre a megújuló energiahordozók 
hasznosítása, a föld és a nap energiájának igénybevétele nyújt lehetőséget. Ezzel a közhálózatról 
történő vételezési igény növekedése, akár a felére is csökkenthető lehet. A fennmaradó 
közhálózatról kielégítendő többletigényt várhatóan a kiépített gerinchálózatról ki lehet elégíteni. 
Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő kiterheltté válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat 
szükségessé. 

7.7. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a föld és a nap energiája 
hasznosítható. A föld energiájának hasznosítása hőszivattyú segítségével egyedileg valósítható meg 
az épületgépészet szintjén. 

Jánossomorja természeti adottsága, hogy 1900-2000 körüli a napos órák száma, ennek aktív 
hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a 
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el, melyeknek gondos elhelyezéséhez 
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válniuk. 
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A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre 
fordítandó közüzemi energiafelhasználás csökkenthető. A napelemekkel termelt villamosenergiával 
a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával 
a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a 
hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az 
időjárástól való függőséget. Az igények kielégíthetőségét a hagyományos energiahordozókkal is ki 
kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében 
játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi. 

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani 
új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb 
tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a 
hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az 
új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a 
továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása. 

7.8. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

7.8.1. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja. A 
19-es mosonmagyaróvári primer központ Jánossomorja vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A 
település a 96-os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 6 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen 
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik, ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet. 

7.8.2. VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – 
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 10 
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy 
igénybe veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül biztosítják. 
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8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A településrendezési eszközök készítésekor elsődleges szempont Jánossomorja tájhasználatának és 
meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk 
javítása. A helyi építési szabályzat 6. §-ban foglalkozik a környezetvédelemmel, amely a 
környezetvédelemmel kapcsolatban általánosságban fogalmazza meg, hogy új építmény létesítése 
esetén a környezetvédelmi határértéknek – amennyiben a terület védőtávolsága nem került 
meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük.  

8.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Jánossomorja felszíni vizeit a külterület déli részét sűrűn behálózó csatornák, a Hanság-főcsatorna, 
valamint a belterület határában, illetve a külterületen elszórva elhelyezkedő bányatavak képezik. A 
csatornák közül a legjelentősebbek a Hanság-főcsatorna, a Szőke tói-csatorna, a Bordacs-Császárréti 
csatorna, a Budics-csatorna, a Somorjai övcsatorna, valamint a Villanytelepi csatorna.  

A helyi építési szabályzat a felszíni vízfolyások és állóvizek minőségének és környezetükben 
található természetközeli ökoszisztémák védelme érdekében megfogalmazza, hogy a külön 
jogszabályban nem meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli 
ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás területek, gyepek) fennmaradását biztosítani kell. Ez az előírás 
a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 
2. § (3) bekezdésére utal, a parti sáv szélességét e jogszabály határozza meg az alábbiak szerint: 

(3) A parti sáv szélessége: 
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított 

10 méterig, 
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 

tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától 

számított 3 méterig  
terjed. 

A helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az építési tevékenység során történő 
talajszennyezések mérséklésére, azok meggátlására. A 6.§ előírja, hogy új épület elhelyezése a 
fennálló talajszennyezettség megszüntetését követően történhet, továbbá a 11. §-ban rögzítésre 
került, hogy szennyvíz, illetve tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes 
közigazgatási területén tilos.  

8.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

Jánossomorja területén a légszennyezettség elsősorban a közlekedésből; a lakossági fűtésből, a 
településen működő légszennyező anyagot kibocsátó üzemekből, a száraz időben történő 
mezőgazdasági művelésből, valamint a burkolatlan utakon való közlekedésből adódik. 

A légszennyezettség mértéke a településrendezési eszközökkel kevésbé befolyásolható, a helyi 
építési szabályzatban mindössze egy előírás került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban: 

„6. § (2) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy 
határértéken felüli légszennyezettséget okoz.”  

8.3. HULLADÉKKEZELÉS 

Jánossomorja területén egy kommunális hulladéklerakó, valamint egy hulladékudvar működik, 
illetve egy kijelölt inert hulladéklerakó található, a kommunális hulladék elszállítása megoldott. 
Jánossomorján a kommunális hulladék elszállítását a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
végzi. A településrendezési eszközökben új hulladéklerakó nem került kijelölésre.   
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8.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Jánossomorján zaj- és rezgésterhelés a közúti, valamint a vasúti közlekedésből, továbbá a gazdasági 
tevékenységből származik. A zaj és rezgésterhelés településrendezési eszközökkel szintén kevésbé 
befolyásolható, a helyi építési szabályzat nem fogalmaz meg előírásokat zaj- és rezgésvédelemmel 
kapcsolatban.  

A zaj- és rezgésvédelmi intézkedésekkel, javaslatokkal részletesebben a környezeti értékelés 
foglakozik. 
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A. MELLÉKLET:  
AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

VÉLEMÉNYEZŐK SZAKTERÜLET TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

RÉSZT 

KÍVÁN VENNI 

TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

NEM KÍVÁN 

RÉSZT VENNI 

MEGJEGYZÉS 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

1. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és 

Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály 

továbbiakban 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti 

Kabinet Állami 

Főépítész 

település-

fejlesztés, 

területrendezés, 

település-

rendezés, 

településkép 

védelem 

X  

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontkora, 

jogszabályokra. 

Tájékoztat, hogy a Településszerkezeti Terv leírásának tartalmaznia kell tájrendezési- és 

természetvédelmi fejezetet, örökségvédelmi fejezetet, védőterületek illetve korlátozások 

fejezeteket is. Továbbá a Településszerkezeti Terv jóváhagyandó munkarész része a 

beavatkozások és ütemezések, a település területi mérlege, a területrendezési tervi összhang 

igazolása, valamint a biológiai aktivitás érték számítás eredménye.  

Tájékoztat, hogy Jánossomorja Város mely térségi övezetek által érintett, valamint, hogy ezeket 

az OTrT-ben meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása 

figyelembevételével kell lehatárolni.  

Tájékoztat, hogy az új beépítésre szánt területek kijelölésénél mely jogszbályok mely 

paragrafusait kell figyelembe venni. 

Kéri, hogy a meglévő és a tervezett területek elkülönítése a meglévő állapot alapján történjen és 

ne a jelenleg hatályos településszerkezeti terv alapján.  

Kéri a korábban fejlesztési területnek minősített, de inaktív, valós fejlődés nélküli beépítésre 

szánt területek fenntartásával kapcsolatban a fenntartás szükségességének indoklását, illetve a 

valós igények alapján történő felülvizsgálatát.  

Felhívja a figyelmet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14.§ (3) 

bekezdésére, amely alapján „E törvény hatálybalépésétől új településképi követelményt csak 

településképi rendeletben lehet meghatározni.” 

Kéri a véleményezésre benyújtandó dokumentációt a beérkezett véleményekkel és egyéb 

előzményiratokkal együtt elektronikus formátumban és CD adtahordozón megküldeni. 

2. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 

környezetvédelem, 

természet- és 

tájvédelem 
X  

A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatában 

foglaltakkal kapcsolatban a Hatóság a következő véleményt adja:  

Tájékoztat, hogy a környezet állapotára vonatkozó adatok a web.okir.hu, valamint a 

http://www.kvvm.hu/olm/ honlapról letölthetőek.  

http://www.kvvm.hu/olm/
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VÉLEMÉNYEZŐK SZAKTERÜLET TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

RÉSZT 

KÍVÁN VENNI 

TOVÁBBI 

ELJÁRÁSBAN 

NEM KÍVÁN 

RÉSZT VENNI 

MEGJEGYZÉS 

Természetvédelmi 

Főosztály 

Környezetvédelmi 

Hatósági és Komplex 

Engedélyezési 

Osztály 

A Hatóság a véleményezési eljárásban, a továbbiakban is részt kíván venni, a vélemény 

kialakításához egyeztetési tervdokumentációt kér elektronikus adathordozón, vagy papír 

alapú dokumentum formájában a jóváhagyásra kerülő munkarészekkel, továbbá az 

alátámasztó munkarészekkel. 

3. Fertő-Hanság 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

természet- és 

tájvédelem 

X  

Mellékelten megküldte a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területét érintő 

országos és nemzetközi védelem alatt álló, illetve a tervezés során figyelembe veendő egyéb 

területi kijelölések térképi adatait.  

Felhívja a figyelmet, hogy az adatbázis alkalmazása, illetve felhasználása estén a következő 

feliratot kell feltüntetni: „Készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti 

területek digitális adatbázisának felhasználásával (verzió 14.0).” 

4. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság  

vízvédelem, 

vízgazdálkodás, 

polgári védelem, 

iparbiztonság 

X  

Tájékoztat az iparbiztonsági követelményekről, melyen belül a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) 

Kormányrendeletre hívja fel a figyelmet.  

Tájékoztat a polgári védelmi követelményekről, melyen belül a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Kormányrendeletre hívja fel a figyelmet.  

Javasolja, hogy lakóterület fejlesztése, bővítése esetén a lakossági riasztó eszköz 

elhelyezésére szolgáló terület biztosítása történjen meg.  

Tájékoztat a tűzvédelmi követelményekről, melyen belül a terület megközelíthetőségét, 

az oltóvíz biztosítását, az építmények megfelelő elhelyezkedését, valamint a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott tűzoltási felvonulási területre és útvonalra vonatkozó 

előírások biztosítását hangsúlyozza.  

Végül tájékoztat a vízgazdálkodási és vízvédelmi követelményekről is. 

Tájékoztat, hogy a Győr- Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás 

további szakaszában részt kíván venni, továbbá az elfogadásra kerülő tervdokumentációra 

- elektronikus formában – igényt tart. 

5. Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

a vizek 

védelmével, illetve 

kártételeinek 
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elhárításával 

összefüggő 

alapvető 

szempontok 

teljesülése, a 

környezet- és 

természetvédelmi 

követelményekre 

figyelemmel 

6. Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság 

a vizek 

védelmével, illetve 

kártételeinek 

elhárításával 

összefüggő 

alapvető 

szempontok 

teljesülése, a 

környezet- és 

természetvédelmi 

követelményekre 

figyelemmel 

X  

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra, 

jogszabályokra.  

- Tájékoztat, hogy a csapadékvíz bevezetése vízjogi engedély és vagyonkezelői 

hozzájárulás köteles. 

- Továbbá felhívja a figyelmet, hogy a keresztezések szakhatósági és vagyonkezelői 

hozzájárulás kötelesek.  

Felhívja a figyelmet, hogy a felszíni vízrendezéskor ügyelni kell arra, hogy pangó vizes, 

lefolyástalan területek nem maradhatnak.  

Tájékoztat, hogy a település belterületét közvetlenül érintő igazgatósági 

vagyonkezelésben lévő meder nincs.  

7. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal  

Népegészségügyi 

Főosztály  

Egészségfejlesztési, 

Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztály 

közegészségügy 

X  
Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra, 

jogszabályokra.  

A véleményezéshez papír alapon kéri a dokumentációt megküldeni.  

8. Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatala 

 

X  
Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra jogszabályokra.  

Felhívja a figyelmet, hogy a tervezés során az utak  és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi 

igények alapján kell meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket, 
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9. továbbiakban 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Közlekedési 

Főosztály 

Új szerv 

közlekedés: 

gyorsforgalmi 

úttal, közúti 

határátkelőhellyel, 

víziúttal érintett 

település esetében 

X  

a közművek elhelyezkedését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen szükséges 

környezetvédelmi berendezések helyigényét is.  

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, amelyeket 

magasabb kategóriába sorolnak, vagy új funkciókkal látnak el.  

Felhívja a figyelmet, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a terület környezetvédelmi kérdéseire. 

A környezetvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokat, valamint az érintett környezetvédelmi 

szervek előírásait be kell tartani.  

A végeleges véleménye kialakításához a dokumentációt elektronikus formátumban kéri 

megküldeni, valamint az eljárás meggyorsítása érdekében elektronikus felületen elérhetővé 

tenni.  

10. továbbiakban 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, 

Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatal 

közlekedés: vasúti 

pályahálózattal, 

különösen szintbeli 

közúti-vasúti 

átjáróval érintett 

település esetében 

X  

11. Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Légügyi 

Hivatal 

továbbiakban 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal 

polgári célú 

légiközlekedés 

tekintetében 

   

12. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal 

Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi 

Osztály 

közlekedés: 

minden más 

esetben 

X  

Közlekedéshatósági szempontból a Hatóság hozzájárul az alábbiak figyelembevételével: 

- Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra és 

jogszabályok előírásaira, különös tekintettel az Útügyi Műszaki Előírásra, valamint a 

közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvényre.  

- Az eljárás további szakaszában az Út 2-1.218 útügyi műszaki előírás szerint készült 

alátámasztási dokumentum részét kell, hogy képezze a véleményezési szakasz során a 

Hatósághoz benyújtott dokumentációnak.  

- Az ingatlanok megközelítési lehetőségét biztosítani kell.  

A településrendezési terv készítésének további szakaszában is kéri a tájékoztatásba való 

bevonást. Kizárólagosan CD formátumban megküldött anyagokat a Hatóság nem tudja 

véleményezni, ezért papír alapon és CD-n is kéri a dokumentációt.  

- A Hatóság a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 11. pontja 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infrastrukturaert-felelos-allamtitkarsag
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alapján Jánossomorja Város rendezési terv módosításához adatot nem szolgáltat.  

- A Hatóságnak nincs tudomása a települést érintő beruházásokról, fejlesztésekről. 

- Tömegközlekedési ügyekben az Északnyugat – Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., 

illetve a helyi tömegközlekedési szolgáltató bevonása szükséges.  

13. Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási 

Központ 

továbbiakban 

Miniszterelnökség 

világörökség 

X  

Csatoltan továbbította az örökségvédelmi nyilvántartás releváns adatait a település teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan. Az adatszolgáltatása megában foglalja a védett ingatlanok 

adatait, valamint a védett környezetnek tekintett területeket.  

Kéri, a megalapozó vizsgálat értékvédelmi fejezeteit az adatszolgáltatásnak megfelelően 

aktualizálni. 

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra, 

jogszabályokra. 

Az adatszolgáltatás megérkezéséről e-mail visszajelzést kér.  

14. Győr- Moson- Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatala 

Építésügyi  és 

Örökségvédelmi 

Osztály  

kulturális 

örökségvédelem 

X  

Felhívja a figyelmet az általános szakmai szempontokra és jogszabályokra és kéri ezek 

követelményeinek a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 

felülvizsgálata során történő érvényre jutatását.  

Tájékoztat, hogy a régészeti lelőhelyek és műemléki értékek közhiteles nyilvántartását a 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezeti.  

Felhívja a figyelmet, hogy a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 68.§-a alapján 

örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, a Kötv. 85/A §-ában meghatározott 

esetekben a településfejlesztési koncepció, vagy a településrendezési eszköz megalapozó 

vizsgálata keretében.  

Felhívja a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. törvény 11.§ alapján a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek általános védelem alatt állnak. 

Felhívja a figyelmet, hogy az igénybe venni szándékozott lelőhelyek vonatkozásában a 

régészeti lelőhelyet érintő engedélyezési eljárásokban régészeti tárgyú szakkérdés 

vizsgálata szükséges, hatásköre esetén a hivatal szakhatóságként vesz részt. A felmerülő 

problémák miatt a hivatal javasolja a beruházások előzetes egyeztetését.  

A hivatal a terv további egyeztetésében részt kíván venni, kéri a dokumentációt papír 

alapon és digitálisan is megküldeni.  

15. Győr- Moson- Sopron 

Megye 

földvédelem 
X  

Tájékoztat, hogy a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, 

hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű 
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Kormányhivatal 

Földhivatali 

Főosztálya 

termőföldeken, a lehető legkisebb mérető termőföld igénybevételével történjen.  

Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező 

földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az 

övezeti átsorolás szerinti terület felhasználás ne akadályozza.  

Tájékoztat, hogy az egyeztetési eljárás során ingatlanügyi hatóságnak mely esetekben kell 

kifogást emelni. 

Tájékoztat, hogy Jánossomorja város közigazgatási területén belül a szántó művelési ágú 

területeken a 4,5,6,7, a legelő művelési ágú terülteteken a 3-4, a rét művelési ágú 

területeken pedig a 4-5 minőségi osztályú földrészletek viszonyulnak átlagosnak, vagy 

átlag alattinak.  

Hatáskörükbe tartozó területek tervezési és véleményezési folyamataiban részt kívánnak 

venni. Véleményük kialakításához a részletes tervdokumentáció és a munkarészek 

megküldése szükséges. 

Jánossomorja Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településfejlesztési 

eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatosan kifogást nem emel.  

16. Vas Megyei 

Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási 

Főosztály 

erdőrendezés, 

erdővédelem 

X  

Tájékoztat, hogy Jánossomorja tervezett erdőterülete: 4.365,15 ha. Ezen túl tájékoztat az 

erdők tulajdon viszonyáról a településen.  

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra és 

jogszabályokra.  

Felhívja a figyelmet, hogy a műveletlen gazdasági terülteken célszerű közérdekű 

erdőterületek tervezése, valamint, hogy erdőtelepítés csak az erdészeti hatóság által 

jóváhagyott telepítési terv alapján végezhető. 

Továbbá tájékoztat, hogy az erdővel szemben támasztott védelmi, egészségügyi, szociális és 

turisztikai követelmények biztosítása érdekében lehetőséget adnak az erdőterületek 

elsődleges rendeltetésének megváltoztatására.   

17. Honvédelmi 

Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

honvédelem 

X  

Tájékoztat, hogy Jánossomorja településfejlesztési koncepció és településrendezési 

eszközök felülvizsgálatáról szóló előzetes véleményezési dokumentációban foglaltak a 

honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 

feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön 

észrevételt nem tesz.  

18. Győr-Moson-Sopron 

Megyei Rendőr- 

határrendészet 
X  

Jánossomorja  Város településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök 

felülvizsgálatáról szóló előzetes véleményezési anyagot áttanulmányozta. A 314/2012. (XI. 8.) 
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Főkapitányság, 

Rendészeti 

Igazgatóság, 

Határrendészeti 

Osztály 

Kormányrendelet 9. számú melléklet 18. pontjában foglalt határrendészeti szempontból kifogása, 

észrevétele nincs.  

19. Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 

bányászat, 

geológia, 

morfológia, 

csúszásveszély 
X  

Tájékoztat, hogy a város területét érintő az ingatlanok beépítését kedvezőtlenül befolyásoló 

földtani veszélyforrásról nincs tudomásuk.  

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra, 

jogszabályokra.  

Tájékoztat, hogy Jánossomorja területén jelenleg egy bányatelek található és egy megkutatott 

kavics ásványvagyonnal rendelkező terület, melyeknek koordinátáit megküldték. 

Felhívja a figyelmet, hogy a bányatelekkel és a megkutatott területtel kapcsolatosan ajánlatos 

egyeztetni a bányavállalkozóval.  

20. Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

hírközlés 

X  

Tájékoztat, hogy a rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett 

elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internete s 

honlapján, a www.nmhh.hu oldalon teljes körű nyilvántartás megtalálható.  

Felhívja a figyelmet a tervezés során figyelembe veendő általános szakmai szempontokra 

és a vonatkozó jogszabályok előírásaira. 

Indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók a településrendezési terv 

előkészítésében részt vegyenek úgy, hogy azok ismertethessék a település fejlődése és 

építési rendje szempontjából jelentős terveiket és ezek várható lefolyását. A hírközlési 

szolgáltatókról is a Hatóság honlapján találhatóak adatok.  

Felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Mérnöki Kamarával közösen szakmai ajánlást 

készítettek a hírközlési szakági tervezők számára. Ez a Hatóság és a Magyar Mérnöki 

Kamara honlapján is hozzáférhető.  

Felhívja a figyelmet, hogy folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” 

megvalósítása, amelyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának 

biztosítása befolyásolhatja a településrendezési eszközök készítését is. 

Kéri az elkészült tervet a Hatóság számára véleményezésre megküldeni, iktatószámuk 

válaszlevélen történő feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek csatolásával. 

21. Országos 

Atomenergia Hivatal 

nukleáris biztonság 
   

http://www.nmhh.hu/
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22. Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal 

természetes 

gyógytényezők, 

gyógyhelyek 

természeti 

adottságainak 

védelme 

 X 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal természetes gyógy tényezők, gyógyhelyek természeti 

adottságainak védelemére vonatkozóan csak érintettség esetén vesz részt az egyeztetési 

eljárásban, és ad véleményt.  

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy természetes gyógy tényezők 

érintettsége nem áll fenn, így véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.  

ÖNKORMÁNYZATOK 

23. Győr– Moson- Sopron 

Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal 

Területfejlesztési és 

Területrendezési 

Iroda 

(Megyei főépítész) 

 

X  

A településrendezési terv készítése során kéri figyelembe venni a településre vonatkozó 

alábbi területrendezési dokumentációkat: 

- Győr- Moson- Sopron Megye Területrendezési Terve 

- Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó általános szakmai szempontokra és 

jogszabályok előírásaira.  

Tájékoztat, hogy a település MTrT szerinti területe 14883,3034385729 ha. Ezen túl 

bemutatja, hogy Győr- Moson- Sopron Megye Területrendezési Tervében Jánossomorja 

közigazgatási területét mely területfelhasználási kategóriákra osztja.   

Felhívja a figyelmet, hogy az OTrT rendelkezései szerint a településrendezési eszközök 

készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a térségi, és a 

megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett 

államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott 

államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.  

Kéri a véleményezésre benyújtandó véleményezési dokumentációt papír alapon 

megküldeni.  

24. Kapuvár Város 

Önkormányzata 

 

X  

Jánossomorja város településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök 

felülvizsgálata előzetes tájékoztatásához Kapuvár Város Önkormányzata a következő 

javaslatot adja: 

- A Hanság főcsatorna déli oldali töltésén az Andaui hídtól keleti irányban 

kerékpárút építése, mely csatlakozik a tervezett Szigetközi kerékpárúthoz.  

25. Lébény Város 

önkormányzata 

 

X  
Jánossomorja város településfejlesztési koncepciójával, településrendezési eszközök 

felülvizsgálatával, annak céljaival egyetért, az elképzelésekkel kapcsolatban kifogást nem 

emel. 
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26. Csorna Város 

Önkormányzata 

 

X  
Tájékoztat, hogy Jánossomorja településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálata Csorna város érdekeivel nem ellentétes, ellene észrevételt 

nem emel.  

27. Kónyi Közös 

Önkormányzati 

Hivatal Rábcakapi 

Kirendeltsége 

 

 X 
Tájékoztat, hogy Jánossomorja város településfejlesztési koncepció és településfejlesztési 

eszközök felülvizsgálata véleményezési szakaszában nem kíván részt venni.  

28. Újrónafő Község 

Önkormányzata 

 

X  
Tájékoztat, hogy a tervezett módosítással kapcsolatban Újrónafő Község Önkormányzata 

részéről észrevételt nem tesznek. 

A véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri megküldeni. 

29. Várbalog Község 

Önkormányzata 

 

X  

Tájékoztat, hogy Jánossomorja településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatban Várbalog Község Önkormányzata észrevételt 

nem tesz.   

Tájékoztat, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri 

megküldeni.  

30.  Mosonszolnok Község 

Önkormányzata 

 
   



JÁNOSSOMORJA 72 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA 
  MELLÉKLETEK 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu  

B. MELLÉKLET:  
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ DOKUMENTUMAI 

 


