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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Jánossomorja város hatályos településfejlesztési koncepciója 2016-ban került jóváhagyásra, míg a 
településrendezési eszközök egységesen a teljes településre 2001-ben készültek. A 
településrendezési eszközök vonatkozásában több módosítás is történt. A hatályos 
településrendezési eszközök jóváhagyása óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi 
környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az 1997. évi LXXVIII. 
törvényt az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv), 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendeletet az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: 
OTÉK), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a továbbiakban: Eljr.).  

A megváltozott jogszabályi környezet okán az Eljr. átmeneti rendelkezései értelmében 2018. 
december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő 
településrendezési eszközeit. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Helyi Építési Szabályzat 
hatályát veszti, s 2019. január 1-től - az új terv elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi Építési 
Szabályzata, építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően a város önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatáról döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.  

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

• a megváltozott települési igények alapján a hatályos tervek felülvizsgálata a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan; 

• az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti Településszerkezeti terv és leírás, 
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása; 

• a településrendezési eszközök és a magasabb szintű tervek összhangjának biztosítása; 

• jogszabályi összhang biztosítása. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a 
begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település 
társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, 
települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, 
összegzése és rendszerezése. 

Az ITS-hez kapcsolódóan készült Megalapozó vizsgálatban foglaltak jól használhatók a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatához is, így nem vált szükségessé ezen munkarész ismételt 
elkészítése, azonban egyes fejezetek kiegészítése, részletesebb vizsgálata a településszerkezeti 
terv és helyi építési szabályzat kidolgozásához elengedhetetlen.  

A következő tervfázis a Településszerkezeti terv. A településszerkezeti terv meghatározza a 
település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett. 
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A településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat elkészítése előtt előzetesen a bizottság 
megvitatja, államigazgatási egyeztetése azonban a helyi építési szabályzattal együtt történik. Így 
jóváhagyni csak a véleményezési eljárás (véleményezési szakasz, végső szakmai véleményezési 
szakasz) befejeztével, a helyi építési szabályzattal együtt lehet. A településszerkezeti tervet - mely 
szöveges és rajzi munkarészekből áll - határozattal kell jóváhagyni. 

A következő tervfázis a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. A 
helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. 

A HÉSZ a település teljes igazgatási területére készülő terv és szabályzat, melyet a 
képviselőtestület rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes 
telektulajdonosokra. Alapja a településszerkezeti terv. 

A településszerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek.  

Az elkészült – és az önkormányzat képviselő-testülete által előzetesen véleményezett – 
településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően 
véleményeztetni kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési 
önkormányzatokkal, valamint a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait az Eljr. 
tartalmazza. 

2017. január 1-én hatályba lépett az Eljr. módosítása, valamint a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény módosítása (a továbbiakban: Tvtv.). Az Eljr. 21-22.§ rendelkezik a két új 
tervi műfajról, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet tartalmi 
követelményeiről. A Tvtv. 16.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
legkésőbb 2017. október 1. napjáig meg kell alkotnia a településképi rendeletét (TKR-t) és az 
arculati kézikönyvet (TAK-ot). Jánossomorja településrendezési eszközök felülvizsgálata során 
készülő HÉSZ (mivel a felülvizsgálat eljárása 2017. január 1. előtt már megkezdődött) az Eljr. 
46/B.§ (1) bekezdés alapján a véleményezési eljárásokat követően ugyan jóváhagyható, de nem 
tartalmazhat településképi követelményeket (pl. anyaghasználatra, tömegformálásra, tetőformára, 
kerítésekre vonatkozó előírásokat). 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszköz módosításának jóváhagyott dokumentációja, 
mellyel kapcsolatban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 2017. november 8-i keltezésű (Iktatószám: GYD-02/576-2/2017.) levelében 
kifogást nem emelt. 
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…/2017. (…) HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A szerkezeti tervlapon az egyes területrészek felhasználási módja, a vonalas szerkezeti elemek, 
valamint a védett és védőterületek, védőtávolságok kerültek feltüntetésre. A gyűjtőútnál 
alacsonyabb rendű utak nem kaptak önálló jelölést, azonban a környező területfelhasználások 
folyamatossága ezen közlekedési célú közterületek területénél megszakad. 

A területi mérleg és a beépítési sűrűség számítása során az önálló kategóriába nem sorolt 
közterületet (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos 
területfelhasználási egységekhez hozzászámítani. 

Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, 
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 

A településszerkezeti terv a fejlesztési lehetőségek változásával járó, szerkezeti jelentőségű 
területeket általánosan fejlesztési területeknek nevezi. A fejlesztési területek az alábbi 
kategóriákba sorolhatók: 

1. Az olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még jellemzően nem épültek be, 
de a településszerkezeti terv beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolja őket, a 
beépítésre szánt, nem beépített területek. Ezek a területek képezik a település területi 
fejlesztési tartalékát, amely a település összefüggő, szerkezeti léptékben meghatározó, a 
valóságban még jellemzően nem beépített, de beépíthető területeket jelenti. 

2. Azok az átalakulás, változás előtt álló területek, melyek a korábban hatályos 
településszerkezeti tervhez képest új területfelhasználási egységbe kerülnek, a változással 
érintett területek. Ezek a területek mutatják a település fejlesztési irányainak változását. 
A területfelhasználási egységek változása történhet beépítésre nem szánt területből 
beépítésre szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területből beépítésre nem 
szánt területbe való átsorolásként, beépítésre szánt területeken vagy beépítésre nem szánt 
területeken belül történő átsorolásként. Változással érintett területeket a tervlap 
tartalmazza, mint tervezett területfelhasználási mód. 

3. A településen zajló fejlesztések ütemezésére, mederben tartására szolgál a távlati 
fejlesztési területek jelölése. Ezek a területek a településszerkezeti terven a várható 
fejlesztési szándéknak megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolt területek, azonban 
a fejlesztés jelenleg nem indulhat meg, mert a helyi építési szabályzat építési jogokat 
egyelőre nem biztosít, e területek beépítése a fejlesztési elképzelések tisztázását 
követően, s egyéb – az önkormányzat által szabott - feltételek teljesülése esetén indulhat 
csak meg. 

Jánossomorja város településszerkezeti tervének alapját a többször módosított 1/2001. (II.21.) Kt. 
sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv jelenti, s a változások e tervhez képest jelennek 
meg jelen településszerkezeti tervben. 
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZET-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 vonalas létesítmények közül a közlekedési infrastruktúra elemeknek illetve a csatornahálózatnak 
van jelentős, szerkezetet-meghatározó szerepe. A területen a 16. sz. Pozsony- Rajka – Hegyeshalom 
- Szombathely vasútvonal, a 86. sz. főút, valamint az arról leágazó, településközi utak 
fragmentálják a tájat, osztják részekre a település közigazgatási területét. A Csorna-Hegyeshalom 
közti vasútvonal a 86. sz. főúttal közel párhuzamosan halad. 

A településen öt településrész különíthető el - az integrált településfejlesztési stratégiával 
összhangban. Az egykori Pusztasomorja, Mosonszentjános, Mosonszentpéter területei a három 
település összenövéséből kialakult belterületen, Hanságliget a település déli határában, illetve a 
külterület az egyéb külterületi lakóterületekkel (Hanságfalva és Újtanya). Mindhárom település 
saját központtal rendelkezik, ez is annak köszönhető, hogy három falu összenövéséből alakult ki a 
mai város. A településrészek összeköttetését a 8507 j. út biztosítja.  
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PUSZTASOMORJA 

A településrész 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 

A településrész 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. 

MOSONSZENTPÉTER 

A településrész 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.  
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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 

A településrész 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 lakóterületek között 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 településrész kapcsolódó, egykori állami gazdasági 
területek iparterületekként kerülnek jelölésre.  

KÜLTERÜLET 

A valaha mocsaras, most erdős területeken a lecsapoló csatornák hálózata befolyásolja a 
tájszerkezetet. A Jánossomorja déli határát is képező Hanság-főcsatorna a legjelentősebb csatorna 
a településen, azonban több kisebb csatorna is fellelhető - elsősorban a déli településrészen. A 
vízfolyások mellett közlekedési infrastruktúra elemek is szabdalják a jánossomorjai tájat. 

Jánossomorján a kialakult tájhasználat leginkább a vízrajzi adottságokhoz igazodik. A településen a 
szántók dominálnak, melyek a legtöbb helyen mezővédő erdősávval vagy fasorral vannak egymástól 
elválasztva. A település déli határához közeledve a szántókat és gyepeket – jellemzően telepített, 
gazdasági - erdők váltják fel. Jánossomorja délnyugati határában elhelyezkedő erdős területet utak, 
árkok, valamint csatornák tagolják parcellákra. A külterület délkeleti határában található 
erdőterületek már természetközeli védelmi erdőterületek. 

A külterületen, valamint a belterület határában több kisebb bányató is található. Ezek jellemzően 
korábbi kavicsbányák maradványai, melyekhez kapcsolódóan rekreációs területek is kialakításra 
kerültek. A belterületekhez viszonylag közel, attól északra bányaterület található. A település 
keleti részén található a regionális hulladéklerakónak helyt adó különleges terület. 

A külterületen több, egykori lakóterület is található: Újtanya Várbalog határában található, s a terv 
biztosítja a lakóterületek fennmaradását. Hanságfalva területe jelentős átalakuláson megy 
keresztül, így csak a meglévő lakóterületeken jelöl a terv falusias lakóterületeket. A külterületi 
lakóterületekhez kapcsolódóan biztosít a terv egyéb fejlesztési területeket: gazdasági terület, 
különleges szabadidő terület. 

A belterülethez kapcsolódóan rendelkezik a település a legnagyobb ipari területekkel: 
Pusztasomorjától nyugatra a tarcsai út mellett, Mosonszentjános északi részén, a vasút mellett, a 
településtől délre a Fiorács telep környezetében. Nagy tartalékot jelent a 86. sz. főút mellett 
kijelölt ipari terület kb. 1400 méter hosszan, melynek nagy része zöldmezős iparterületeknek 
tekinthető. 

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. (Hegyeshalom-Szombathely) vasútvonal  
- Hanság főcsatorna 
- utakat kísérő fasorok,  
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Tervezett vonalas szerkezeti elemek: 

- M86 auóút - 86. sz. II. rendű főút Jánossomorját elkerülő szakasza 
- 8507 j. összekötő út északi elkerülő szakasza 
- fasorok az északi elkerülő út mellett, illetve a 86. sz. főút mellett 

Szerkezeti jelentőségű funkcionális és területhasználati egységek: 

- belterületi városrészek lakóterületi túlsúlya; 
- településközpont területek a településrészek súlyponti területein; 
- gazdasági területek a város peremén; 
- szántóterületek túlsúlya a település északi részén; 
- erdőterületek a déli területrészeken; 
- bányaterület az északi iparterülethez kapcsolódóan; 
- mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági területek és rekreációs területek a külterületen; 
- külterületi lakóterületek: Hanságliget, Újtanya, Hanságfalva. 
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2. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS 

Belterülethatár módosítható a szerkezeti tervlapon meghatározottak szerint az alábbi területeken: 

1. Mosonszentpéter északi terület 

2. Pusztasomorja északi lakóterülete a Halomalja utcánál 

3. Pusztasomorja déli lakóterülete a Bercsényi utca folytatásában 

4. Pusztasomorja déli lakóterülete a Széchenyi utcában 

5. Mosonszentpéter déli lakóterület a Rózsa utcánál 

6. Mosonszentpéter délnyugati lakóterülete a Lovarda utcánál 
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3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  

3.1. AZ EGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉS JELLEMZŐIK 

 Területfelhasználási egység 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

Közművesítettség 
minimális mértéke 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterület 

Lke Kertvárosias lakóterület 0,6 teljes 

Lf Falusias lakóterület 0,5 teljes 

Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 1,5 teljes 

Gazdasági terület 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület 1,5 teljes 

Gip Ipari terület 1,5 teljes 

Üdülőterület 

Üh Hétvégiházas terület 0,2 teljes 

Különleges terület 

K-Sp Sportterület 0,2 részleges 

K-T Temető területe 0,2 részleges 

K-Mü Mezőgazdasági üzemi terület 1,0 részleges 

K-Szt Szennyvíztisztító terület 0,6 részleges 

K-B Bánya terület 0,1 részleges 

K-Str Strand terület 0,4 teljes 

K-Vá Vasútállomás 0,5 teljes 

K-Hull Hulladékkezelő területe 0,6 részleges 

K-Szk Szabadidőközpont 0,2 részleges 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési és közműterület 

KÖu Közúti közlekedési terület 

KÖk Kötöttpályás közlekedési terület 

Zöldterület 

Zkk Közkert 

Erdőterület 

Ev Védelmi erdőterület 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Má-gy Általános mezőgazdasági terület – gyep 

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 
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3.2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Azok a beépített és további beépítésre kijelölt területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telek 
megengedett beépítettsége legalább 10%. 

3.2.1. LAKÓTERÜLET 

3.2.1.1. Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A terület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban 
lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A terület mező- és erdőgazdálkodási, illetve gazdasági 
építmények elhelyezésére nem szolgál. 

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. 

3.2.1.2. Falusias lakóterület (Lf) 

A terület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál. 

Falusias lakóterület területfelhasználási egységbe tartozik a város lakóterületeinek túlnyomó része.  

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt falusias lakóterületek: 

- Újtanya lakóterületei. 

3.2.2. VEGYES TERÜLET 

3.2.2.1. Településközpont terület (Vt) 

A terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, 
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

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; 

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

be nem épített terület. 

3.2.3. GAZDASÁGI TERÜLET 

3.2.3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) 

A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezkedő gazdasági telephelyeken a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló tevékenységek folytathatók. 
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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 utca keleti részén; 
- a város északkeleti kapujában, a gazdasági területek és a lakterületek között; 
- Mosonszentpéter északi határában. 

3.2.3.2. Ipari terület (Gip) 

Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt 
területen nem helyezhetők el. Egyéb ipari terület a környezetre jelentős hatást nem gyakorló terület, mely 
elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. 

Jánossomorja területén ipari terület: 

- 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. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt ipari terület: 

- Mosonszentpéter északi részén, az elkerülő úttól délre. 

3.2.4. ÜDÜLŐ TERÜLETEK 

3.2.4.1. Hétvégi házas terület (Üh) 

A terület elsősorban legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

Hétvégi házas terület területfelhasználási egységbe tartozik mosonszentjánosi tó környezetében 
kiparcellázott terület. 

3.2.5. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük 
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is 
védelmet igényelnek.  

3.2.5.1. Különleges terület - sportterület (K-Sp) 

A terület elsősorban a sportolás, rekreáció céljára alkalmas építmények elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület - sport terület Mosonszentpéter nyugati részén az Ibolya utca – Sport utca – 
Újerdő utca közterületek által határolt tömbben található sportpálya, Mosonszentjánoson a Dózsa 
György utcától északra a gazdasági terület mellett elhelyezkedő baseballpálya, illetve 
Pusztasomorja nyugati határában fekvő sportpálya területe. 
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3.2.5.2. Különleges terület - temető terület (K-T) 

A terület a temetkezés épületei, a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek 
elhelyezésére szolgál.  

Jánossomorja területén különleges terület - temető terület található: 

- Mosonszentpéteren, a település keleti határában a Temető utca végén; 
- Mosonszentjánoson a Várbalogi úttól nyugatra, a Vásártér utcától északra; 
- Pusztasomorján a Széchenyi utcától délre. 

3.2.5.3. Különleges terület - szennyvíztisztító területe (K-Szt) 

A terület a szennyvíztisztítás technológiai építményei, valamint az ehhez kapcsolódó kiszolgáló és szociális 
építmények elhelyezésére szolgál.  

A település keleti határában és Hanságliget mellett fekvő szennyvíztisztító tartozik e terület-
felhasználási egységbe. A szennyvíztisztító védőtávolsága – az alkalmazott technológiától függően - 
500 méter, ez hatósági döntés alapján tovább csökkenthető. 

3.2.5.4. Különleges terület - bánya (K-B) 

A terület elsősorban az ásványvagyon kitermeléséhez és feldolgozásához szükséges építmények, valamint az 
ezt kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület - bánya (nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület) 
a várostól északra, a vasút mellett elhelyezkedő terület. 

3.2.5.5. Különleges terület - strandterület (K-Str) 

A terület strand kialakítására és kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgál. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt Különleges terület - strandterület: 

- a mosonszentjánosi tó déli oldala. 

3.2.5.6. Különleges terület - vasútállomás (K-Vá) 

A terület vasútállomás és egyéb, a vasút üzemeltetését kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.  

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt Különleges terület - vasútállomás: 

- a vasútállomás területe Mosonszentjánoson. 

3.2.5.7. Különleges terület - hulladékkezelő terület (K-Hull) 

A terület a kommunális hulladék elhelyezésére, feldolgozására, kezelésére, ártalmatlanítására, valamint a 
személyzet ideiglenes tartózkodására szolgáló épület elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület - hulladékkezelő terület a térségi hulladéklerakó területe, az inert 
hulladéklerakó területe a bányától délre, illetve a Lajos utcában fekvő hulladékudvar területe. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt Különleges terület – hulladékkezelő terület: 

- a Lajos utcai hulladékudvarhoz kapcsolódó terület. 

3.2.5.8. Különleges szabadidőközpont területe (K-Szk) 

A terület a szabadidő eltöltését szolgáló közösségi szórakoztató, kulturális és sport rendeltetésű építmények 
elhelyezésére szolgál. 

Különleges terület - szabadidőközpont területként jelöli a terv a külterületen elszórtan 
elhelyezkedő rekreációs célú területeket. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával kijelölt Különleges terület - szabadidőközpont: 

- volt határőr laktanyák területe a mosontarcsai út és a várbalogi utak mellett. 
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3.3. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége 
legfeljebb 10 %. 

3.3.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a 
közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek 
csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a 
légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál. 

A közlekedési infrastruktúra elemek részletes ismertetését a 7. fejezet tartalmazza. 

3.3.1.1. Közúti közlekedési terület (Köu) 

Jánossomorja területén közúti közlekedési terület: 

- az országos főutak és mellékutak területe; 
- gyűjtőutak területe. 

3.3.1.2.  Kötöttpályás közlekedési terület (Kök) 

Jánossomorja területén kötöttpályás közlekedési terület: 

- a vasútvonal területe  

3.3.2. ZÖLDTERÜLET – KÖZKERT, KÖZPARK 

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, 
javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja. A zöldterületek a település 
lakosságának pihenési, játék és mozgás igényét szolgáló, továbbá a környezet minőségét javító, 
településesztétikai értékű, növényzettel fedett közhasználatú területek, és az ehhez kapcsolódó építmények 
elhelyezésére szolgál.  

3.3.2.1. Közkert (Zkk) 

Közkert: 1 hektárnál kisebb, legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület. 

Jánossomorja közigazgatási területén zöldterület - közkert: 

- a Szabadság téren a szentpéteri gödör területén, 
- a Millenium park, 
- a Felsőlókert utca és a Lókert utca találkozásánál, 
- a mosonszentjánosi temetőtől dél-keletre, 
- a mosonszentjánosi temetőtől északra, 
- a Malom utca és Kápolna utca találkozásánál, 
- a Nándor utca és a Kereszt utca közötti tömbben, 
- a Szent István utcában a pusztasomorjai gödör területén, 
- a Kossuth utca és a Szent István utca találkozásánál, 
- 56-os park, 
- Bercsényi utca déli részén. 

3.3.3. ERDŐTERÜLETEK 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük, területfelhasználás 
szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet 
tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek 
minősül a meghatározott terület akkor is ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme 
hiányzik.  

3.3.3.1. Védelmi erdőterületek (Ev) 

Védelmi erdőterület elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a 
település és egyéb létesítmények védelmére szolgál. 
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Jánossomorja területén védelmi erdőterület: 

- a település északi, illetve déli területein található szántóföldek mezővédő erdősávjai; 
- a közigazgatási határ délnyugati részén, azt osztrák-magyar határ mentén elhelyezkedő 

erdőterületek; 
- a közigazgatási határ délkeleti részén elhelyezkedő, természetvédelmileg értékes 

erdőterületek. 

3.3.3.2. Gazdasági rendeltetésű erdőterületek (Eg) 

Gazdasági rendeltetésű erdőterületen a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei 
termékek előállítása és hasznosítása, ahol a terület a gazdálkodással összefüggő építmények elhelyezésére 
szolgál. 

Jánossomorja területén gazdasági rendeltetésű erdőterület: 

- a közigazgatási határ déli részén fekvő erdőültetvények, 
- a közigazgatási határ északi részén található erdőfoltok. 

3.3.3.3. Közjóléti rendeltetésű erdőterületek (Ek) 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási célokat 
szolgáló erdőterület, ami a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Jánossomorja területén közjóléti rendeltetésű erdőterület: 

- a közigazgatási határ déli részén, fekvő 2 kisebb erdőfolt, 
- Pusztasomorja központjától északra található belterületi erdőfolt. 

3.3.4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A mezőgazdasági területek a növénytermesztés az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek, 
illetve a terület rendeltetésével összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

3.3.4.1. Általános mezőgazdasági terület (Má) 

Jánossomorja területén a terv megkülönbözteti az árutermelést szolgáló általános mezőgazdasági 
terület, illetve az általános mezőgazdasági terület – gyep területfelhasználást. A szántóföldi 
műveléssel és gyepgazdálkodással hasznosított területek a külterület legjelentősebb 
területfelhasználása. 

A helyi építési szabályzatban differenciálni kell azokat a területeket, ahol a gazdálkodáshoz 
kapcsolódó építmények elhelyezhetők. Az általános mezőgazdasági területek – gyümölcs termőhelyi 
kataszterbe sorolt területein - a helyi építési szabályzat feladata a gyümölcs művelés hosszú távú 
fenntartásának biztosítása.  

3.3.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávjuk, a vízbázisok területe, a hullámtér és az árvédelmi töltések területe. A terület a vízgazdálkodással 
összefüggő építmények elhelyezésére szolgál. 

Jánossomorja területén vízgazdálkodási terület: 

- a Hanság főcsatorna,  
- a Szőke tói-csatorna 
- a Bordacs-Császárréti-csatorna, 
- a Budics-csatorna, 
- a Somorjai övcsatorna,  
- a Villanytelepi csatorna, 
- az egyéb csatornák és vízfolyások medre, 
- az egykori bányatavak,  
- a bezárt vízműkút területe Mosonszentjánoson, 
- Hanságligeten a vízmű területe. 
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Jánossomorja területén 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 lakókertek 

 bel- és külterületi fasorok 

 külterületi (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 csatornák, illetve a bányatavak partja menti természetközeli növénysáv kiszélesítése, 
pufferterület biztosítása a művelt területek, a belterületi területhasználatok, és a patakok 
partja között 
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5. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

5.1. TÁJRENDEZÉS 

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során cél a tényleges területhasználathoz leginkább 
illeszkedő területfelhasználási egységek kijelölése a Jánossomorjai tájban, biztosítva a tájszerkezet 
kialakult állapotának fennmaradását és a jellegzetes tájelemek megőrzését.  

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a területfelhasználási rendszerben jelentős 
változások nem történtek. A változással érintett területek nagy része a tényleges 
területhasználathoz igazodó területfelhasználási egység kijelölését, kisebb részük pedig meglévő 
objektumokhoz csatlakozó fejlesztési területek kijelölését célozza. 

A településszerkezeti tervben megőrzésre kerültek a Jánossomorjai tájra jellemző nagy kiterjedésű 
szántóterületek, valamint a település közigazgatási határának déli részén fellelhető erdő területek. 
Jánossomorja külterületi lakóterületein történtek jelentős változások a területfelhasználási 
egységek tekintetében. Hanságfalva nagy részén megszűnt a lakó funkció, az épületeket 
elbontották, helyüket átvette a növényzet. A településszerkezeti terv ehhez idomulva általános 
mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolja Hanságfalva nagy részét. Azokat a telkeket, 
ahol megmaradt a lakó funkció, falusias lakóterület, a lovarda területén pedig különleges 
szabadidőpark terület területfelhasználási egységbe sorolja.  

Újtanya azon két utcájának a területfelhasználása, melyek jelenleg is lakó funkciót töltenek be, 
falusias lakóterületre módosult. Azok a telkek, melyeken gazdasági üzemi épületek helyezkednek 
el, a területfelhasználás különleges mezőgazdasági üzemi területre módosult.  

A településszerkezeti terv a belterülettől keletre található kereskedelmi szolgáltató, valamint ipari 
területeknek egy részét, - melyet jelenleg még szántanak - és az önkormányzat rövidtávú tervei 
között nem szerepel a kiparcellázása, illetve beépítése, azokat visszasorolja általános 
mezőgazdasági terület kategóriába. 

A belterülettől északra haladó települést elkerülő út nyomvonalában jelentős változás nem történt, 
annak kisebb pontosítása valósult meg az út keleti végén. Az M86 autóút nyomvonala a megye 
térségi szerkezeti tervében jelölt nyomvonalának megfelelően lett vezetve. 

A város külterületein, a határ mentén egykori határőr laktanyák találhatóak, melyek jelenleg 
funkiójukat vesztett üres épületek. Ezek az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megfelelően 
kereskedelmi szolgáltató terület, illetve különleges szabadidőpark területfelhasználásba kerültek.   

A tájrendezési fejezethez tartozó, tájhasználatokat leíró munkarészeket ld. 3.3. Beépítésre nem 
szánt területek c. fejezet.  

5.2. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A táj-és természetvédelmi területek lehatárolását a szerkezeti tervlap tartalmazza a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján. 

5.2.1. NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Natura2000 területek 

A város közigazgatási területét érinti a Natura 2000 hálózat (HUFH 30005) területe, amelynek célja 
az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, 
ökológiai értékek megőrzése. A hálózat területével érintett területeken a kijelölés alapjául szolgáló 
közösségi jelentőségű fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, valamint a fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása elsődleges szempont. A 
hálózathoz tartozó területeken fekvő élőhelyek megőrzését a településszerkezeti terv azáltal tudja 
biztosítani, hogy területükön új, meglévő objektumokhoz nem kapcsolódó fejlesztési területeket 
nem jelöl ki, továbbá a hálózathoz tartozó területeket olyan területfelhasználási egységbe sorolja, 
ahol a beépítést teljes mértékben korlátozni lehet, illetve csupán minimális mértékben lehet 
engedélyezni. 
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5.2.2. ORSZÁGOS  JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

A Nemzeti Park Igazgatóság székhelyét és működési területét a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. A tíz nemzeti-park igazgatóság működési területe az egész országra 
kiterjed. A nemzetipark-igazgatóság működési területe nem azonos a nemzeti park -mint védett 
természeti terület kategória- törzsterületével.  

Jánossomorja közigazgatási területének a délkeleti része tartozik a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
védett területei közé.  

Országos Ökológiai Hálózat övezetei – Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, 
Pufferterület övezete 

Az országos ökológiai hálózat magterület övezetéhez olyan természetes vagy természetközeli 
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű 
fajnak adnak otthont. Az övezet által érintett területeken az elsődleges szempont az ökológiailag 
értékes élőhelyek védelmének biztosítása, azok megőrzése és károsodásuk megakadályozása, amit a 
településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy új beépítésre szánt területet nem jelölnek ki az 
övezet területén, és a tényleges területhasználatnak leginkább megfelelő területfelhasználási 
egységet jelölik ki a területükön. Az övezetbe tartozó területek Jánossomorja közigazgatási 
területének északi részén helyezkednek el.  

A magterület övezete a belterület északi határától egészen a közigazgatási határig húzódik, és 
elsősorban szántó területeket foglal magába.  

Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetéhez olyan – többnyire lineáris kiterjedésű, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok – tartoznak, amelyek jórészt természetes eredetűek, és alkalmasak 
az ökológiai hálózat egyéb elemei (magterület és pufferterület) közötti biológiai kapcsolat 
biztosítására. Az övezet által érintett területeken elsődleges szempont a természetes és 
természetközeli élőhelyek és azok kapcsolatainak védelme, fenntartása, amelyet a 
településszerkezeti terv azáltal biztosít, hogy a tényleges területhasználatnak megfelelő 
területfelhasználási egységet jelöli ki területükön, és új beépítésre szánt területet nem jelöl ki.  

Az övezetbe a Jánossomorja belterületétől délre elhelyezkedő Nagy erdő területe tartozik.  

Az országos ökológiai hálózat pufferterület övezetéhez olyan rendeltetésű területek tartoznak, 
amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a 
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy 
rendeltetésükkel ellentétesek. Az övezetbe tartozó területeket a tényleges területhasználatnak 
megfelelő területfelhasználási egységbe sorolja a településszerkezeti terv.  

Pufferterület övezetébe a település közigazgatási határának délnyugati, valamint délkeleti 
határában található erdő, valamint szántóterületek tartoznak.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területén cél a tájképi 
egység megőrzése, épület-elhelyezés esetén a tájegységre jellemző stílusú épületek megjelenése, 
amelyhez a településszerkezeti terv az által tud hozzájárulni, hogy a területhasználathoz leginkább 
illeszkedő területfelhasználási egységet jelöl ki. Az övezetbe tartozik a település külterületének 
délnyugati területe, az Országos Ökológiai Hálózat ugyanazon helyen lévő területével majdnem 
megegyező kiterjedésben. A városban országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem 
található.  

5.2.3. HELYI JELENTŐSÉGŰ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Jánossomorja területén helyi jelentőségű védett természeti emlékeket jelölt ki a Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A védetté nyilvánításról a Képviselő-testület 13/2008. 
(X.30.) rendelete szól. A helyi jogszabály elsősorban az értékes faegyedek, fasorok, cserjék, illetve 
ezek termőhelyeinek megóvását szolgálja.  
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6. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Az épített értékek és a régészeti területek részletes bemutatását a településfejlesztési 
koncepcióhoz 2016-ban készített örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza. 

6.1. ORSZÁGOS MŰEMLÉKVÉDELEM 
 

Az országos védelem alatt álló műemlék építmények 

Ssz Név Cím Hrsz Azonosító 

1. Római katolikus templom Szent István u. 34. 2139 4473 

2. Római katolikus templom Szabadság u. 30. 1227 4470 

3. Római katolikus templom Bartók Béla u. 381 4472 

4. Krisztus szobor Szabadság utca 30. 1227 4471 

 

Műemléki környezetek 

Ssz Név Hrsz Azonosító 

1. Római katolikus templom 2051/2, 2053, 2054, 2055/1, 2057, 2058/1, 2059/1, 
2059/2, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2101, 2126, 2130, 
2131, 2132, 2134, 2137, 2140/1, 2140/2, 2141, 2144, 
2145/1, 2145/2, 2146, 2147, 2148 

26631 

2. Római katolikus templom 1231/2, 1232, 954/2, 1230/3, 1230/1, 1229, 1228, 
1226/2, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1216, 1214/2, 
1157, 1156, 1152/4, 1152/1, 1150, 1149, 1147, 1146, 
1144/1, 1142, 1139, 1225 

26622 

3. Római katolikus templom 296, 297, 300/3, 380/2, 380/1, 379, 378/4, 378/3, 
378/2, 345/6 

26628 

4. Krisztus szobor 1218, 1219, 1220, 1221, 1226/1, 1226/2, 1245, 1261/1, 
1265, 1266, 1267/1, 1227 

26627 

6.2. 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 helyi védelemre érdemes 
építmények mellett az egykori települések központi magjai érdemesek védelemre, amelyek 
megőrizték a korábbi telekstruktúrát, beépítési módot, léptéket stb. 

6.3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Az országos nyilvántartás szerint Jánossomorján a következő régészeti lelőhelyek lelhetők fel: 

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 
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Ssz. Azonosító Név 

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 

21. 57328 Újtanya, Középső-dűlő II. 

22. 57335 Zsellér-Újszegés 

23. 57336 Zsellér-Újszegés II. 

24. 57337 Kisházi-legelő-földek 

26. 57801 Kápolna-dűlő 

27. 57338 Kápolna-dűlő II. 

28. 57339 Kápolna-dűlő III. 

29. 57340 Külső-Szentpéteri-dűlő 

30. 57341 Külső-Szentpéteri-dűlő II. 

31. 57342 Külső-Szentpéteri-dűlő III. 

32. 57343 Külső-Szentpéteri-dűlő IV. 

33. 57344 Háromholdasok 

34. 57345 Háromholdasok II. 

35. 57346 Háromholdasok III. 

36. 57347 Háromholdasok IV. 

37. 57359 Sechsjoch-dűlő, kavicsbánya 

38. 57360 Felső-Újszegés II. 

39. 57361 Felső-Újszegés III. 

40. 57362 Felső-Újszegés IV. 

41. 57363 Alsó-Újszegés 

42. 57364 Alsó-Újszegés II. 

43. 57365 Alsó-Újszegés III. 

44. 57367 Kecske-dűlő 

45. 57368 Kecske-dűlő II. 

46. 57369 Kecske-dűlő III. 

47. 57370 Franck-dűlő 

48. 57371 Középső-dűlő 

49. 57372 Tízrendes 

50. 57373 Alsó-Somorjai-dűlő 

51. 57386 Öregföldi-dűlő 

52. 57387 Felső-Újföldek 

53. 57388 Felső-Újföldek II. 

54. 57389 Örökosztály 

55. 57390 Örökosztály, Gyónátos kereszt 

56. 57391 Felső-Somorjai földek VII. 

57. 57392 Rohrer-földek II. 

58. 57397 Felső-Somorjai földek VIII. 

59. 57398 Felső-Somorjai földek IX. 

60. 57399 Mosonszentpéter, római katolikus templom 

61. 57400 Vágóhídi-dűlő 

62. 57407 Vágóhídi-dűlő II. 

63. 57408 Alsó Lókert 

64. 57409 Vali-dűlő 

65. 57412 Tóté-dűlő 

66. 57426 Hattyú-domb 
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Ssz. Azonosító Név 

67. 57427 Farkashalom 

68. 57428 Ligeti-dűlő 

69. 57429 Vörös-tó 

70. 57430 Tobi-Ligeti-dűlő 

71. 57434 Gazdák Új Szegése 

72. 57435 Gazdák Új Szegése II. 

73. 57437 Szőke-tó III. 

74. 57446 Törpe-szántó 

75. 57448 Gazdák Új Szegése III. 

76. 57449 Császárrét 

77. 57450 Császárrét II. 

78. 57454 Cserhalom 

79. 57455 Hanságliget, Tizenegyes 

80. 57457 Legelő-dűlők 

81. 57458 Legelő-dűlők II. 

82. 57432 Háromholdasok V. 

83. 57439 Újudvar II. 

84. 58433 Rohrer-földek IV. 

85. 67443 Szélerőműpark 

86. 70511 Külső- Szentpéteri- dűlő összevonva 

87. 70513 Rétföldek 

88. 71303 Tímársziget 

89. 71309 Rétföldek II. 

90. 71311 Rohrer-földek V. 

91. 71313 Kossuth TSz és kavicsbánya között 

92. 89423 Pusztasomorjai templom 

93. 28513 Papszántók 

94. 57459 Gulyaállás 
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7. KÖZLEKEDÉS 

7.1. KÖZÚTHÁLÓZAT 

7.1.1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

7.1.1.1. Gyorsforgalmi utak 

Tervezett: 

M86 autóút, útkategória: K.II.A. 

7.1.1.2. Országos főutak 

Meglévő: 

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

7.1.1.3. 7.1.1.2. 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. 

7.1.2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 

7.1.2.1. Főúthálózat 

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 észak felől elkerülő helyi főút két nyomvonalát ábrázolja a szerkezeti terv. Az egyik 
nyomvonal a jelenlegi, nemrég felújított szintbeni vasúti átjárót veszi igénybe, de a 
nyomvonalvezetés az átjáró közelében csak a vt= 40 km/h tervezési sebességet enged meg. A másik 
nyomvonal a szintbeni vasúti átjáró áthelyezését igényli. 

7.1.2.2. Belterületi gyűjtőutak (Útkategória: B.V.c.C.) 

Meglévő, megmaradó: 

- Vasút utca (85308. j.  Jánossomorja 
állomáshoz vezető út) 

- Várbalogi út 
- Óvoda utca 
- Legelő utca 

- Fehérkereszt utca 
- Újerdő utca 
- Ady Endre utca 
- Iskola utca 
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Tervezett:  

- Móricz Zsigmond utcával párhuzamosan haladó gyűjtőút, amely a Sipőcz utcánál csatlakozik 
a Villanytelep tanyai úthoz – tervezett lakóterületek feltárására 

- a tervezett Északi tehermentesítő út és a Dózsa György utca között 
- a Hanságfalvai út és az Óvoda utca között 
- a Nándor utca 

7.2. VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

A várost érintő vasútvonalak: 

Meglévő, megmaradó: 

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

Megállóhelyek: 

Meglévő, megmaradó: 

- Jánossomorja állomás 
- Hanság-Nagyerdő állomás 
- Hanságliget állomás 

7.3. 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.  

7.4. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A Szerkezeti Terv szintjén kizárólag gyalogos forgalmat lebonyolító burkolatokat, útszakaszokat nem 
tervezünk. A gyalogosforgalom számára megfelelő paraméterekkel kiépített felületek helyét a 
szabályozási tervben fogjuk biztosítani.  

7.5. PARKOLÁS 

A városban megjelenő út létesítményekhez az OTÉK-ban meghatározott parkolási igény telken belül 
biztosítandó. A vasútállomásnál  a P+R parkolófelület bővítését javasoljuk.  
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8. KÖZMŰELLÁTÁS 

Jánossomorja népességszám 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 továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely 
értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a település közigazgatási területén áthaladó gerinchálózatok 
és létesítmények tartoznak.  

Figyelembe véve a közműves adottságok okozta korlátozásokat 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 lakóterületi, 
kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb ipari terület bővítést. 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. 

Az új beépítési, illetve építési lehetőségek megvalósításához szükséges közműellátási igényekhez 
hozzáadódik a már beépített területen élők komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges 
többlet közműigények. 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 

  22 21 144 30 

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 tovább építésével, új bekötések kiépítésével.  
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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. 

8.1. 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 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 22 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. 

8.2. 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 több átemelő berendezés és nyomóvezeték üzemel, de 
közvetlenül a településhatár mellett, már a szomszédos települések területén üzemelnek átemelők, 
amelyek a regionális rendszer felé továbbítják a szennyvizeket. A hálózaton a fő gerinccsatorna  

 30-as méretű, a többi kisebb csatornák átmérője  20.  

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, 
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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 21 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.  

8.3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

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 munkálatokkal, 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 délkeleti 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. 

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. 

8.4. 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.  
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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. Ezért 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, 
lényegesen csökkenthető hasznosításával 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. 

8.5. 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. 

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik.  

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.  

8.6. 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 utcában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan 
ráköthető. 
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A tervezett fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások komfortnövekedésének hatására a 
prognosztizált igénynövekedés 30 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. 

8.7. MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG 

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

Jánossomorja természeti adottsága, hogy 1900-2000 körüli napos órák száma, ennek aktív 
hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a 
napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az 
építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni. 

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. 

Jánossomorja kedvező helyen fekszik a szélenergia hasznosítása szempontjából is. A szél átlagos 
nagysága a település környezetében 10 m magasságban 3-3,5 m/s, ami kiemelkedőnek számít az 
ország többi részéhez képest. A szél energiájának hasznosítása szélerőművek segítségével történik. 
Jánossomorja jelenleg is rendelkezik 6 db szélerőművel, a belterülettől északkeletre.  

8.8. 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. 

8.9. VEZETÉK NÉLKÜI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

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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9. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Jánossomorja tájhasználatának és 
meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint 
állapotuk javítása.  

9.1. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ-, TALAJVÉDELEM 

Jánossomorja felszíni vizeit a település közigazgatási határának déli részén elhelyezkedő csatornák, 
valamint a külterületen elszórva, illetve a belterület határában megtalálható bányatavak jelentik.  

A külterületi felszíni vizek minőségét az intenzív művelésű mezőgazdasági területekről érkező 
szennyezések, valamint a település északkeleti határában még működő kavicsbányászati 
tevékenységből eredő károsanyagok veszélyeztethetik. A mezőgazdasági tevékenységből eredő 
szennyezés elsősorban a település északi területein elhelyezkedő bányatavakat érinti. A bányászati 
tevékenységből eredő károsanyag kizárólag a belterülettől északkeleti irányban található 
kavicsbányatavat érinti, hiszen a településen már csak itt folyik bányászati tevékenység. A 
közigazgatási határ déli területein elhelyezkedő felszíni vizek elsősorban erdőültetvényekben 
találhatók, így ezek kevésbé vannak kitéve szennyező anyagoknak.  

Jánossomorja a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
területen fekvő település, a felszín alatti vizek védelméről alkotott 219/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján. 

A jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe 
való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított szennyvizek 
ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása. A fentiek teljesülése 
érdekében a beépítésre szánt területeken a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés 
biztosítása, a rákötés ösztönzése szükséges, továbbá gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetésének 
ártalommentes megoldásáról. 

Jánossomorja közigazgatási határait érintő víztestek: 

‐ Felszíni víztestek 
o Hanság-főcsatorna (AEP563) 
o Lébény-hanyi-csatornák (AEP753) 
o Rábca (AEP904) 

‐ Felszín alatti víztestek: 
o p.1.1.2 Hanság, Rábca-völgy északi része porózus. 

A település kedvező természeti adottságainak köszönhetően a földek jelentős hányada 
szántóművelésre alkalmas, így szántó művelési ágban vannak. A nagy kiterjedésű, homogén táblákat 
mezővédő erdősávok tagolják.  

A talaj felső rétegeinek megőrzése, a víz- és elsősorban szélerózió elleni védelem talajkímélő 
művelési módok megválasztásával, illetve mozaikos tájszerkezettel, fasorok illetve mezővédő 
erdősávok telepítésével oldható meg. A talajokat az intenzív mezőgazdasági termelésből származó 
vegyszerek, valamint gazdasági területeken jelen lévő üzemanyagok, kenőolajok, vegyszerek 
szennyezhetik.  

A település külterületi útjainak nagy része burkolatlan földút, az úthálózatnak egy része nem 
rendelkezik megfelelő csapadékvíz elvezetéssel, ami hosszútávon az út károsodásához vezet.  

Problémát jelent a településen a szennyvíz-csatorna hálózatra való rácsatlakozások aránya (88,24%), 
amiből következtetni lehet, hogy a háztartásokban keletkező szennyvíz egy része a talajba kerül. A 
hálózatra való rácsatlakozások ösztönzése így fontos jövőbeli feladat.  

A település területén több ponton is találhatóak állattartó telepek, ahol a keletkező trágya 
felhasználására, elhelyezésére illetve kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A szerves 
trágyából kimosódó szerves és szervetlen nitrogénvegyületek a talajban feldúsulhatnak, amelyek a 
talajok minőségét és a felszíni és felszín alatti vízkészleteket is veszélyeztetik.  

A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerint Jánossomorja északi részén található mezőgazdasági 
területek a nitrátérzékeny térségek közé tartoznak. 
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9.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

Jánossomorja területén a levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényező a lakossági fűtés, a 
közlekedésből származó terhelés, a mezőgazdasági művelésből származó porterhelés, illetve az ipari 
tevékenységből származó emisszió. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 10-13. §-ban meghatározottak alapján 
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete alapján a település nem tartozik egyik légszennyezettségi agglomerációba sem. A 
település egészére vonatkozólag nem állnak rendelkezésre levegőminőségi mérésből származó 
adatok, egy-egy pontforrás esetén ismert a kibocsátott anyagok mennyisége. 

Jelentősebb szennyező forrás a településen áthaladó összekötő utak forgalma, elsősorban a 86. sz. 
főút. Az utak a településen működő gazdasági telephelyek miatt viszonylag erős teher- és 
áruforgalmat bonyolítanak le. A település lakott területeit a forgalomból származó emisszió 
leginkább a 86. sz. főút közelében terheli. A közlekedés során szénmonoxid, széndioxid, 
nitrogénoxidok, por, korom, ólom stb. kerül a levegőbe, azonban ezek leginkább az infrastruktúra 
elemek mentén jellemzőek. A közlekedésből származó környezeti terhelés a nyári időszakban kissé 
megnövekszik. 

Az esetleges lakossági fűtésből származó terhelés a téli hónapokban lehet jelentős.  

A pontforrások vonatkozásában - a termelő létesítmények esetén - a jogszabályokban és a 
környezetvédelmi határozatokban meghatározott határértékeket be kell tartani. 

Porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés, amely száraz időben 
porszennyezés forrása, és ugyanez vonatkozik a száraz időben történő mezőgazdasági művelésre is. 
A település külterületi úthálózata főként burkolatlan utakból áll.  

9.3. HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladékkezelés kereteit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CLXXXV. törvény illetve ezek végrehajtó 
rendeletei határozzák meg. 

A város helyi rendelettel bír a települési hulladékkezeléssel kapcsolatban: Jánossomorja Város 
Önkormányzatának 16/2013. (XII.18.) sz. rendelete szól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
megszervezéséről.  

A kommunális hulladék elszállítását jelenleg a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 
A szelektív hulladékgyűjtést – az előzőekhez hasonlóan - Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. végzi, előre megjelölt időpontban, havonta legalább egy alkalommal. A keletkezett hulladékot 
Jánossomorján helyezik el. 

9.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajterhelés Jánossomorja estében a közlekedésből illetve a gazdasági tevékenységből származhat 
elsősorban. 

Jánossomorja közúti terhelése leginkább abból adódik, hogy a településen keresztül halad a 86. sz. 
főút, melyen naponta átlagosan 7200 jármű halad keresztül a településen. Az elkerülő út tervezett 
nyomvonala már kijelölésre került. 

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Zajtól védendő terület 

Kiszolgáló úttól, lakóúttól 
származó zaj 

Az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától származó 
zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi másodrendű 
főutaktól származó zajra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

nappal 6-22 
óra 

éjjel 22-6 
óra 

Lakóterület (falusias, 
kertvárosias), különleges 

terület – oktatási és temető, 
zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Vegyes terület 60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

A település közigazgatási területén üzemi tevékenységből eredő zajemisszió miatt a 
környezetvédelmi hatóság – a rendelkezésre álló információk alapján - nem indított eljárást. Az 
üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajterhelési határértékeket a területen a 
27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Zajtól védendő terület 
nappal 6-22 

óra 
éjjel 22-6 

óra 

Lakóterület (kisvárosias, 
falusias, kertvárosias), 

különleges terület – 
oktatási és temető, 

zöldterület 

50 dB 40 dB 

Vegyes terület 55 dB 45 dB 

Gazdasági terület 60 dB 50 dB 
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10.VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK 

10.1. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE  

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 

10.2. KÖZMŰTERÜLETEK VÉDŐTERÜLETE ÉS VÉDŐSÁVJA 

VÍZELLÁTÁS 

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

SZENNYVÍZELVEZETÉS, KEZELÉS 

A szennyvíztisztító telep, 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. 

10.3. EGYÉB VÉDŐTERÜLETEK, KORLÁTOZÁSOK  

Táji- és természeti védelem 

- Natura 2000 terület 
- Országos Ökológiai Hálózat:  
o Magterület övezete,  
o Ökológiai folyosó övezete, 

o Pufferterület övezete 

Örökségvédelem 

- Műemlék és műemléki környezet  
- Helyi védelemre javasolt épületek, 

műtárgyak 

- Régészeti területek 

Környezetvédelem 

- Regionális hulladékmű 500 méteres védőtávolsága 
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…/2017. (…) HATÁROZAT 2. MELLÉKLETE: VÁLTOZÁSOK 
(BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 1 

1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT, NEM BEÉPÍTETT TERÜLETEK 

Az átalakuló, változás előtt álló területeknek több irányú értelmezése lehetséges. Egyrészt, az 
olyan változás előtt álló területek, melyek a valóságban még nem épültek be, de a 
településszerkezeti terv már korábban is olyan területfelhasználási egységbe sorolta őket, ahol a 
beépülés lehetősége biztosított. Ennek megfelelően kerültek jelölésre a szerkezeti tervlapon azok a 
területek, amelyek a település összefüggő, szerkezeti léptékben meghatározó, a valóságban még 
jellemzően nem beépített, de beépíthető területeit jelentik. 

Lakóterületek: 

- Mosonszentpéter északi határában kijelölt kertvárosias lakóterület, melynek összterülete 
7,05 ha; 

- A Hársfa utca és a vasút között kisebb beépítetlen falusias lakóterület, melynek területe kb. 
1,2 ha; 

- A Levente utcától délre elhelyezkedő kb. 1,3 ha-os falusias lakóterület;  
- A Lovarda utca keleti és nyugati oldalán elhelyezkedő beépítetlen falusias lakóterület: 

2,26ha+4,06 ha; 
- Mosonszentjánoson, a temetőtől északra elhelyezkedő, 5 ha-t meghaladó falusias 

lakóterület;  
- A mosonszentjánosi tótól keletre, a Várbalogi úttól nyugatra fekvő be nem épült 

kertvárosias lakóterületek, közel 2 ha-on; 
- A mosonszentjánosi temető mögötti be nem épült falusias lakóterület, melynek kiterjedése 

megköztelítőleg 5 ha; 
- A Móricz Zsigmond utcától nyugatra fekvő terület. Az északi része falusias, a déli 

kertvárosias lakóterületbe sorolt beépítetlen terület, melynek mértéke meghaladja a 7,5 
ha-t; 

- Pusztasomorján a Sipőcz István utcától délre fekvő máig beépítetlen terület. A területen 
több, mint 2,5 ha beépítetlen falusias lakóterület található. 

- A Bercsényi utca folytatásában több, mint 0,5 ha-os terület, ami falusias lakóterületbe 
sorolt; 

- A 2121 hrsz-ú közterület északi és déli oldalán kijelölt falusias lakóterületek, melynek 
nagysága kb. 2,5 ha; 

- A Halomalja utca északi részenél fekvő beépítetlen falusias lakóterületek, összesen 3 ha-on; 
- A Halomalja utca déli része mentén fekvő beépítetlen falusias lakóterület, melynek 

kiterjedése kb. 1,5 ha; 
- A Tarcsai utca északi oldalán fekvő beépítetlen falusias lakóterület, melynek kiterjedése 

0,6ha. 

Településközpont területek: 

- A malomudvar területe Mosonszentjánoson, közel 2 ha-os területen. 

Gazdasági területek: 

- A település keleti részén a 86 sz. főúttól északra kijelölt iparterület jelentős része máig 
beépítetlen. A területen több, mint 34 ha beépítetlen ipari tartalékterület található. 

Üdülőterületek: 

- A mosonszentjánosi tó környezetében közel 1 ha-os, még beépítetlen hétvégiházas terület 
található. 

                                                 

 

ajelölésre kerültek a változással érintett területek. A változással érintett területek sraffozott jelöléssel kerültek ábrázolásra. 

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjának megfelelően a szerkezeti tervlapon jelölésre kerültek a 
már kialakult beépített és nem beépített területek. A beépítésre szánt, nem beépített területek  szaggatott körvonalú 
jelöléssel kerültek ábrázolásra. 



JÁNOSSOMORJA 41 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

Az átalakulás, változás előtt álló területek másik csoportját azok a területek alkotják, amelyek a 
hatályos településszerkezeti tervhez képest új felhasználási irányt kapnak, új területfelhasználási 
egységbe kerülnek. Jelen terv a korábbi településszerkezet felülvizsgálatára szolgál, így a korábbi 
területfelhasználási egységekhez képest történő, tervi változásokat értjük változással érintett 
területek alatt. A területfelhasználási egységek változása lehet: 

A. Beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területek), 

B. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolás (Újonnan kijelölt 
beépítésre nem szánt területek), 

C. Beépítésre szánt területeken belül történő átsorolás, 

D. Beépítésre nem szánt területeken belül történő átsorolás. 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt terület 

A1 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 Ipari terület 0,4 0,03 -0,258 

A2 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 2,26 -19,436 

A3 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Kertvárosias lakóterület 2,7 1 -1 

A4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Kertvárosias lakóterület 2,7 2,3 -2,3 

A5 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Kertvárosias lakóterület 2,7 2,4 -2,4 

A6 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 3,9 -12,87 

A7 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Ipari terület 0,4 4,3 -14,19 

A8 Közlekedési terület 0,1 Ipari terület 0,4 0,2 0,06 

A9 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Kertvárosias lakóterület 2,7 1,5 -1,5 

A10 Zöldterület - közkert 6 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 1,6 -8,96 

A11 Zöldterület - közkert 6 Falusias lakóterület 2,4 0,2 -0,72 

A12 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,5 -4,3 

A13 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Ipari terület 0,4 4,9 -16,17 

A14 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 1,9 -6,54 

A15 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,9 -7,74 

A16 Közlekedési terület 0,6 
Különleges terület – 

Vasútállomás 
1,5 0,1 0,09 

A17 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Különleges terület – 
Hulladéklerakó 

0,1 0,88 -7,88 

A18 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,26 -0,85 

A19 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

0,4 0,28 -0,91 

A20 Zöldterület - közkert 6 Falusias lakóterület 2,4 0,23 -0,83 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt terület 

B1 Falusias lakóterület 2,4 Zöldterület - közkert 6 0,06 0,22 

B2 Ipari terület 0,4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
 

3,7 9,2 30,36 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

B3 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 

Általános 
mezőgazdasági terület 

3,7 9,9 32,67 

B4 Ipari terület 0,4 Védelmi erdőterület  9 0,7 6,02 

B5 Falusias lakóterület 2,4 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 0,6 3,96 

B6 Falusias lakóterület 2,4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 8 10,4 

B7 Falusias lakóterület 2,4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 3,4 4,42 

B8 Falusias lakóterület 2,4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 0,12 0,16 

B9 Ipari terület 0,4 
Általános mezőgazdasági 

terület  
3,7 27,3 90,09 

B10 Ipari terület 0,4 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 2,2 18,92 

B11 Falusias lakóterület 2,4 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 5,3 6,89 

B12 
Különleges terület – 

Hulladéklerakó 
0,1 

Védelmi rendeltetésű 
erdőterület 

9 5,7 50,73 

Beépítésre szánt területek átsorolása 

C1 Ipari terület 0,4 Falusias lakóterület 2,4 1,5 3 

C2 Ipari terület 0,4 Falusias lakóterület 2,4 2 4 

C3 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,6 -1,14 

C4 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,2 -0,38 

C5 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,70 -1,33 

C6 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 1,2 -2,28 

C7 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,8 -1,52 

C8 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 

Különleges terület – 
Szabadidőpark 

3,2 2,8 7,84 

C9 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 

Településközponti 
terület 

0,5 2 0,2 

C10 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 1,2 -2,4 

C11 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 1,24 -2,47 

C12 Ipari terület 0,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 2,6 0 

C13 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 0,02 -0,04 

C14 Falusias lakóterület 2,4 
Településközpont 

terület 
0,5 0,3 -0,57 

C15 Falusias lakóterület 2,4 Kertvárosias lakóterület 2,7 0,2 0,06 

C16 Falusias lakóterület 2,4 Kertvárosias lakóterület 2,7 0,5 0,15 

C17 Ipari terület 0,4 
Különleges terület – 

Szabadidőpark 
3,2 5,9 16,52 

C18 Hétvégiházas terület 3 
Különleges terület - 

Strand 
1,5 0,4 -0,6 

C19 Ipari terület 0,4 Falusias lakóterület 2,4 1,7 3,4 

C20 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 0,6 -1,2 

C21 Falusias lakóterület 2,4 Kertvárosias lakóterület 2,7 3,74 1,12 

C22 Falusias lakóterület 2,4 
Kertvárosias lakóterület 

 
2,7 1,03 0,3 



JÁNOSSOMORJA 43 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA  JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

C23 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,92 -1,75 

C24 Falusias lakóterület 2,4 
Kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
0,4 2,62 -5,29 

C25 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,15 -0,28 

C26 Falusias lakóterület 2,4 
Településközponti 

terület 
0,5 0,14 -0,26 

Beépítésre nem szánt területek átsorolása 

D1 
Általános 

mezőgazdasági terület – 
gyep 

3,7 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 0,5 2,65 

D2 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 13,4 71,02 

D3 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Általános 
mezőgazdasági terület 

3,7 2,7 -14,31 

D4 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 

Általános 
mezőgazdasági terület 

3,7 1,2 -6,36 

D5 
Általános 

mezőgazdasági terület – 
gyep 

3,7 
Általános mezőgazdasági 

terület  
3,7 23,4 0 

D6 Zöldterület - közkert 6 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 1 3 

D7 
Általános 

mezőgazdasági terület – 
gyep 

3,7 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 3 15,9 

D8 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 4,9 25,97 

D9 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Vízgazdálkodási terület 6 2,3 5,29 

D10 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 6,5 34,45 

D11 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 6,3 33,39 

D12 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 16,9 89,57 

D13 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 3,4 18,02 

D14 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 2,4 12,72 

D15 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 3,6 19,08 

D16 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 

Gazdasági rendeltetésű 
erdőterület 

9 7,6 40,28 

D17 
Általános 

mezőgazdasági terület – 
gyep 

3,7 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 51,4 272,42 

D18 Zöldterület - közkert 6 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 0,05 -0,115 

D19 Zöldterület - közkert 6 
Gazdasági rendeltetésű 

erdőterület 
9 0,51 1,53 

D20 Zöldterület - közkert 6 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 0,45 -1,04 

D21 Zöldterület - közkert 6 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 0,18 0,54 

D22 Zöldterület - közkert 6 Közlekedési terület 0,6 0,14 -0,75 

D23 
Általános 

mezőgazdasági terület – 
gyep 

3,7 
Védelmi rendeltetésű 

erdőterület 
9 2,1 11,13 
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Ssz. 
Hatályos 

területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Tervezett 
területfelhasználás 

Biológiai 
aktivitás 

értékmutató 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Számított 
biológiai 
aktivitás 

érték 

D24 
Általános 

mezőgazdasági terület 
3,7 Vízgazdálkodási terület 6 0,24 0,56 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: +796,16 
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3. TÁVLATI FEJLESZTÉSI TERÜLET 

A településen zajló fejlesztések ütemezésére, mederben tartására szolgál a távlati fejlesztési 
területek jelölése. Ezek a területek a településszerkezeti terven a várható fejlesztési szándéknak 
megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolt területek, azonban a fejlesztés jelenleg nem 
indulhat meg, mert a helyi építési szabályzat építési jogokat egyelőre nem biztosít, e területek 
beépítése a fejlesztési elképzelések tisztázását követően, s egyéb – az önkormányzat által szabott - 
feltételek teljesülése esetén indulhat csak meg. 

Lakóterületek: 

- Mosonszentjános északi részén a Dózsa György úttól északra, a baseball pályától nyugatra 
fekvő beépítetlen falusias lakóterület, melynek kiterjedése közel 4,5 ha.  

- Pusztasomorja keleti határában a Halomalja utca északi részének keleti oldalán 
elhelyezkedő, beépítetlen falusias lakóterület, melynek területe megközelíti a 2 ha-t.  
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…/2017. (…) HATÁROZAT 3. MELLÉKLETE: TERÜLETI MÉRLEG 

TERÜLETI MÉRLEG  

Területfelhasználási 
kategória 

ha % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közigazgatási terület nagysága: 14900 ha 

Beépítésre szánt terület 

Lke 
Kertvárosias 
lakóterület 

18 0,12% 

Lf Falusias lakóterület 257,1 1,76% 

Vt 
Településközpont 
terület 

32,45 0,22% 

Gksz 
Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

33,81 0,23% 

Gip Ipari terület 206,77 1,39% 

Üh 
Hétvégiházas 
terület 

1,78 0,01% 

K-Sp 
Különleges terület – 
sportterület 

6,31 

2
0
4
,4

6
 

1,37% 

K-T 
Különleges terület – 
temető területe 

5,27 

K-Szt 
Különleges terület – 
szennyvíztisztító 
területe 

0,88 

K-B 
Különleges terület – 
bánya 

131,1 

K-Str 
Különleges terület – 
strandterület 

0,41 

K-Vá 
Különleges terület – 
vasútállomás 
területe 

0,01 

K-
hull 

Különleges terület – 
Hulladékkezelő 
terület 

31,38 

K-
Szk 

Különleges terület – 
Szabadidőközpont 
területe 

29,04 

Beépítésre nem szánt terület 

Z Zöldterület  7,3 0,05% 

Ev Védelmi erdőterület 1092,38 7,33% 

Eg 
Gazdasági 
rendeltetésű 
erdőterület 

3429,21 23,01% 

Ek 
Közjóléti 
rendeltetésű 
erdőterület 

24,14 0,16% 

Má 
Általános 
mezőgazdasági 
terület 

9017,55 60,52% 

Má-
gy 

Általános 
mezőgazdasági 
terület – Gyep, fás 
legelő 

336,65 2,26% 

V 
Vízgazdálkodási 
terület 

131,5 0,88% 

KÖu 
Közúti közlekedési 
terület 

74,55 0,50% 

KÖk 
Kötöttpályás 
közlekedési terület 

29,37 0,20% 
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…/2017. (…) HATÁROZAT 4. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

1. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az OTrT-ben 
meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi kiterjedését pedig  
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) tartalmazza. Jánossomorja 
településszerkezeti tervének területfelhasználási rendszere a magasabb szintű jogszabályok 
előírásainak megfelel, melyet a következő táblázat igazol. 

Térségi területfelhasználás 

MTrT-ben 
meghatá-

rozott 
terület 

(ha) 

OTrT által 
előírt 

megfelelés 
(ha) 

TSZT-ben 
kijelölt 

terület (ha) 

További 
felhasz-
nálható 
terület 

(ha) 

Megfelelés 

Települési térség 731,32 - - - √ 

Megjegyzés: - 

Erdőgazdálkodási térség 4382,35 
 3286,76 

(75%) 

 4560,16 

(104,1%) 
1256,1 √ 

Megjegyzés: - 

Mezőgazdasági térség 9761,07 
 8296,9 

(85%) 

9346,17 

(95,75%) 
727,87 √ 

Megjegyzés: - 

 

Az Országos Erdőállomány 
Adattár szerint 

erdőterületnek minősülő 
terület (ha) 

Az OTrT 7.§ (1) 
bekezdésében előírt 

megfelelés (ha) 

Ebből a TSZT-ben 
erdőterület 

területfelhasználási 
egységbe sorolt terület 

(ha) 

Megfelelés 

4365,15 4146,89 (95%) 4323,45 

(99%) 

√ 

Az Országos Gyümölcstermőhely Kataszterhez tartozó I. és II. osztályú területeken új beépítésre 
szánt terület nem került kijelölésre. 

2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

2.1. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

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

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az övezet területe figyelembe vételre került az általános mezőgazdasági területek 
kijelölése során. 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

A tájképi egység megőrzése érdekében az építmények tájba illeszkedésére vonatkozóan a 
helyi építési szabályzat fogalmaz meg előírásokat. A tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, jellemzően a 
Hansághoz tartozó erdőterületeket érinti. 
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 Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

A vízvédelemre vonatkozó előírásokat a helyi építési szabályzat fogalmazza meg. A 
területen új bányaterület nem került kijelölésre 

 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók területe 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

2.2. MEGYEI ÖVEZETEK 

Megyei övezet megnevezése 

Adatszolgáltatás 
alapján 

lehatárolt 
területe (ha) 

TSZT-ben kijelölt 
területe (ha) 

Megfelelés 

Magterület övezete 2448,3 2448,3 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ökológiai folyosó övezete 221,3 221,3 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Pufferterület övezete 3789 3789 100% 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete 130,6 130,6 100% 

Az övezet területét a településszerkezeti terv északon különleges terület – bánya területfelhasználási 
egységbe sorolja, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
Mosonszentjánostól délnyugatra, az övezet területébe sorolt területen a településszerkezeti terv 
különleges terület – szabadidőközpont területet és általános mezőgazdasági területet jelöl. A területen az 
Önkormányzatnak nem célja az ásványi nyersanyagvagyon kitermelés támogatása a területen, a területet 
a megszerzett jognak megfelelően kívánja szabályozni. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 4037,612  % 

Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

                                                 

 

2 A település nem kapott adatszolgáltatást az érdekelt szervezettől. 
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…/2017. (…) HATÁROZAT 5. MELLÉKLETE: A BIOLÓGIAI 
AKTVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

A tervben szereplő változások hatására a település területén biológiai aktivitás nőtt. 

A biológiai aktivitásérték változását bemutató táblázatot ld. a 2. mellékletben: Változások 
(beavatkozások és ütemezések) 

 


