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1. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. Megbízási előzmények 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben telektulajdonosi 
kérést befogadva döntött arról, hogy módosíttatja településrendezési tervét.  
 
A módosítás célja, hogy az ún. Krisztina-berek területén lévő 0222/2 hrsz.-ú 
földrészleten vadászház kialakítására legyen lehetőség. 
 
A tervezési feladat elvégzésére a Regioplan Kft. kapott megbízást (Msz.: Rp.153-11). 
 
1.2. Tervi előzmények 
 
1.2.1. A tervezett fejlesztés ismertetése 
 
Beruházók a Mosonmagyaróvár és Újrónafő közigazgatási határa mentén, erdők által 
ölelt területen vadászház kialakítását tervezik. A fejlesztéssel érintett 0222/2 hrsz.-ú, 6 ha 
nagyságot meghaladó területen egy jelentős nagyságú vízfelület jött létre az egykori 
anyagnyerést követően. Ennek a vízfelületnek a nyugati oldalához közel tervezik 
elhelyezni a vadászházat és az ahhoz tartozó létesítményeket.  
 
A tervezett beépítéssel a telek beépítettsége 1% alatt fog maradni, míg a zöldfelületi 
arány - a vízfelületet is ekként számolva – 94%-os lesz. 
Maga az épület két szintesre tervezett, 6,6 méteres párkánymagassággal. Az 
épületmagasság 7-7,5 méter közötti értékű. 
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Forrás: Beruházói adatszolgáltatás 

 
1.2.2. Településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció, arculati kézikönyv 

és rendelet 
 
Újrónafő község teljes közigazgatási területére kiterjedő szabályozási tervét és helyi 
építési szabályzatát 2003. év végén ((12/2003. (XII. 12) ÖK rendelet), településszerkezeti 
tervét 2004. év elején ((3/2004. (I. 29.) KT határozat) hagyta jóvá a település képviselő-
testülete. 
2019. évben került jóváhagyásra az egységes szerkezetbe foglalt és a jogszabályi 
változások tekintetében felülvizsgált helyi építési szabályzat és annak melléklete, a 
szabályozási terv. 
  
A 2003-2004. évi alapterv jóváhagyása óta eltelt időszakban a belterületen, vagy a 
belterülethez kapcsolódó területet érintően történtek rendezési tervi módosítások, melyek 
jelen tervezés alá vont területet nem érintették. 
 
Jelen módosítás nem ellentétes a település korábban elfogadott településfejlesztési 
koncepciójával, az abban rögzített célokkal és elhatározásokkal, így annak módosítását 
nem igényli. 
 
Újrónafő község településképi arculati kézikönyve és településkép védelméről szóló 
rendelete 2017. év végén került megállapításra. Az arculati kézikönyv rögzíti, hogy 
„Építmény elhelyezése a természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti 
hagyományoknak megfelelően, a természetvédelmi jogszabályokban meghatározott 
védelmi célokkal összhangban, vagy azok megvalósítását szolgálva javasolható.”  
Ez összhangban van a Fertő-Hanság-Nemzeti Park Igazgatóság előzetes véleményében 
kértekkel.” 
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A településkép védelméről szóló rendelet a településképi szempontból meghatározó, 
külterületi, be nem épített területekre vonatkozóan szerepelteti, hogy az erdei kilátó, 
magasles kivételével az épület párkánymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.  
A vadászház tervezett magassága meghaladja ezt az értéket. A látványtervek alapján az 
épület elhelyezése és kialakítása támogatható, így a településkép védelmi rendelet ide 
vonatkozó részének módosítása szükséges. Ez jelen eljárással párhuzamosan is 
megtehető. A településkép védelmi rendeletet úgy javasolt módosítani, hogy a 4,5 m-es 
párkánymagassági előírás a tervezéssel alá vont, különleges területre ne vonatkozzon. 
 
 

1.2.3. Területrendezési tervek 
 

Az Országos Területrendezési Terv  
Az Országgyűlés 2018. évben alkotta meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. Jelen fejezet a jogszabály 
2019. március 15-étől hatályos állapota szerint készült. 
 

 
Kivonat az Ország Szerkezeti Tervéből (OTrT) 

 

Az ország szerkezeti tervén ábrázolt vonalas elemek, létesítmények és egyedi építmények 
nem érintik a fejlesztési területet, de a tervezett nagysebességű vasút nyomvonala annak 
környezetében vezet. 
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Az országos övezetek a következők szerint érintik a fejlesztési területet: 
 

 
Erdők övezete (OTrT) 

 
Az erdők által körülhatárolt fejlesztési területet az erdők övezete érinti, de nem fedi, így a 
fejlesztést nem korlátozza. 
 

 
Honvédelmi és katonai célú terület övezet által érintett települések (OTrT) 

 
Az övezet nem érinti a települést, így a fejlesztési területet sem. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (OTrT) 

 
Az övezet nem érinti a fejlesztési területet. 
 

 
Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete (OTrt) 
 
A fejlesztéssel érintett terület az ökológiai hálózat pufferterlet övezetébe tartozik, annak 
teljes területét fedi. 
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A tv. előírása szerint: 
 

„15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben 
meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet 
csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.” 
 
A jogszabályban rögzítettek nem ellentétesek a fejlesztési céllal. 
 

 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érontett települések 

 
Az övezet nem érinti a települést, így a módosítandó területet sem. 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) az önkormányzat 
közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével és a 85/2005.(VI.10.) számú 
határozatával hagyta jóvá, majd 12/2010. (IX.17.) számú rendeletével, valamint 
190/2010. (IX.17.) határozatával módosította azt. A megyei terv felülvizsgálata 
folyamatban van. 
 
A megyei tervi övezetek a módosítandó területet az alábbiak szerint érintik 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: nem érinti 
az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 

- a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: határolja, de nem érinti 
az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 

- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: fedi 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2015. január 1-től megszüntette 

- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete: nem 
érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete: nem érinti 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: a teljes települést fedi 

az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től 
hatályos állapota szerint: ásványi nyersanyag-vagyon terület 

- együtt tervezehető térségek területe: nem érinti 
- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete: nem érinti 
- pufferterület övezete: fedi 
- erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: nem érinti 

az övezet elnevezése az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től 
hatályos állapota szerint: erdőtelepítésre javasolt terület 

- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete: nem érinti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- világörökség és világörökség várományos terület övezete: nem érinti  
az Országos Területrendezési Terv övezete az irányadó és alkalmazandó 

- történeti települési terület övezete: nem érnti 
az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 

- rendszeresen belvízjárta terület övezete: fedi 
- földtani veszélyforrás területének övezete: nem érinti 
- vízeróziónak kitett terület övezete: nem érinti 

az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
- széleróziónak kitett terület övezete: fedi 

az övezetet az Országos Területrendezési Terv 2014. január 1-től megszüntette 
- térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: 

nem érinti 
- szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete: nem érinti 

 
A megyei tervi övezetek általi érintettség nem ellentétes a rendezési terv módosítási 
céljával. 
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1.3. A tervezési eljárás folyamata 
 

A tervezési eljárás, tekintve, hogy az vízgazdálkodási területet érint, teljes eljárással 
került megindításra.  
 

A települési önkormányzat 2017. évben rendeletet alkotott a partnerségi egyeztetés 
szabályairól. 
 

 

Az előzetes tájékoztatási eljárás során beérkezett vélemények kivonatát a következő 
táblázat tartalmazza. 
 

 Államigazgatási szervek Vélemény 
1. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet - Állami Főépítész 

Véleményt nem közölt. 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály  
Természetvédelmi Osztály 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a 10. 
zónába tartozik. 
Természet- és tájvédelmi szempontból a 
módosítások területe nem része országos 
jelentőségű védett természeti területnek, nem 
része a Natura 2000 hálózatnak, de része az 
ökológiai hálózat pufferterületének. Természet-és 
tájvédelmi szempontból kifogást nem emel. 
Hulladékgazdálkodási, valamint zaj és 
rezgésvédelmi szempontból a vonatkozó 
jogszabályokra hívta fel a figyelmet. 
A véleményezési eljárásban részt kíván venni. 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Megadta a hatáskörébe eső, figyelembe veendő 
jogszabályi követelményeket. Az ingatlanon lévő 
tó hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel 
rendelkezik. 
A további eljárásban részt kíván venni. 

4. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Megadta a kezelésében, valamint az állami 
kezelésben lévő vízfolyásokat, csatornákat. 
Tájékoztatásukban az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságot is képviselik. 

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság Az Észak-dunántúli Vízügyi főigazgatóság által 
megadottak szerint. Külön véleményt nem közölt. 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály 

A módosításhoz közegészségügyi szempontból 
hozzájárul. A további eljárásban részt kíván 
venni. 

7. Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság A fejlesztési terület érinti a tájképvédelmi 
övezetet, valamint a pufferterület övezetét. 
Emiatt a tervezett vadászházat a helyi építési 
hagyományoknak megfelelően, méretében, 
anyagában és színeiben a tájba illeszkedően, 
belesimulóan szükséges kialakítani. A további 
eljárásban részt kíván venni.  

8. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglakoztatási 
Főosztály Útügyi Osztály 

A módosítás ellen kifogást nem emel. Megadta a 
hatáskörébe eső, figyelembe veendő jogszabályi 
követelményeket. 
A további eljárásban részt kíván venni. 
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 Államigazgatási szervek, szomszédos 
önkormányzatok 

Vélemény 

9. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

Véleményt nem közölt. 

10. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

A további eljárásban részt kíván venni. 

11. Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály-Erdészeti 
Osztály 

Megadta a hatáskörébe eső, figyelembe veendő 
jogszabályi követelményeket. A további 
eljárásban részt kíván venni. 

12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Megadta a hatáskörébe eső, figyelembe veendő 
jogszabályi követelményeket. A további 
eljárásban részt kíván venni. 

13. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 

Véleményt nem közölt. 

14. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedéspolitikáért Felelős 
Államtitkárság 

Véleményt nem közölt. 

15. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Repülőtéri és 
Légiforgalmi Hatósági Főosztály 
Repülőtéri Osztály 

Véleményt nem közölt. 

16. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal 

Véleményt nem közölt. 

17. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Határrendészeti Osztály 

Határrendészeti szempont a községet nem 
érinti. A további eljárásban nem kíván részt 
venni. 

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 

Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel. A 
további eljárásban nem kíván részt venni. 

19. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyógytényező érintettsége nem áll fenn, 
ezért véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. 

1. Lébény Város Önkormányzata A további egyeztetésben nem kíván részt 
venni. 

2. Mosonszolnok Község 
Önkormányzata 

Kifogást nem emel. A további eljárásban 
részt kíván venni. 

3. Kimle Község Önkormányzata A módosításhoz hozzájárul. Az eljárás 
további szakaszában nem kíván részt venni. 

4. Jánossomorja Város Önkormányzata  A módosítás ellen kifogást nem emel. 
5. Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata 
Kifogást nem emel. A további eljárásban részt 
kíván venni. 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat 

Megadta a hatáskörébe eső, figyelembe 
veendő jogszabályi követelményeket. A 
további eljárásban részt kíván venni. 
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A véleményezési határideje 2019. október hónapban járt le. Az államigazgatási szervek 
közül egy sem adott olyan véleményt, mely a dokumentáció módosítását igényelte volna.  
A véleményezési eljárás alatt keletkezett iratokat a terviratok fejezet tartalmazza. 
 
2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 
 
2.1. A 0222/2 hrsz.-ú földrészlet  
 
2.1.1. A módosítás célja 
 
A települési önkormányzat tulajdonosi és beruházói kérésre biztosítani kívánja azt, hogy 
az ún. Krisztina-berek területén lévő 0222/2 hrsz.-ú földrészleten vadászház kialakítására 
legyen lehetőség. 
 
2.1.2. A hatályos településrendezési terv megállapításai  
 
A hatályos településrendezési terv szerkezeti része a fejlesztéssel érintett területen 
található vízfelületet vízgazdálkodási területbe, a tavat körülvevő alrészletet pedig 
gyepterületbe sorolta. 
 

 
Kivonat a hatályos szerkezeti terv alapján készített  

előzetes tájékoztatási dokumentációból 
 
A helyi építési szabályzat melléklete, a szabályozási terv a terület egészét 
vízgazdálkodási területbe sorolta. 
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Kivonat a külterület szabályozási tervből 

 

2.1.3. A terület bemutatása 
 

A fejlesztési terület Újrónafő és Mosonmagyaróvár közös igazgatási határa mentén 
található, az ún. Krisztina-berek területén. A 6,2 ha nagyságú terület jelentős részén 
vízfelület található, azt keskeny földnyelv határolja telken belül. A tó nyugati partjához 
közel egy használaton kívüli épület áll. Északról egy használaton kívüli, leromlott állagú, 
de őrzött szállás rendeltetésű építményeknek helyet adó terület határolja. 
 
A terület a Hanság erdős területén fekszik, távol a város és minden beépített terület 
zajától, köszönhetően annak, hogy a 86-os számú útról a mosonudvari gazdasági 
területnél kiágazó kavicsolt útról közelíthető meg, azon közel 6 km-t megtéve. Maga 
Újrónafő településközpontja is légvonalban 5,5 km-re található. 
 

2.1.4. A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási 
terv módosítása  
A településkép védelméről szóló rendelet módosítása 

 
Az önkormányzat által támogatott telektulajdonosi és beruházói kérésre a rendezési terv a 
vízgazdálkodási terület helyett különleges övezeti besorolást alkalmaz, mely lehetővé 
teszi a tervezett vadászház épületének, valamint a sportoláshoz, például a horgászathoz 
kapcsolódó építményeknek az elhelyezését.  
A változtatás a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint annak 
mellékletét, a szabályozási tervet érinti. 
 
A településrendezési terv beépítésre nem szánt különleges, szabadidős terület övezetbe 
sorolja a 0222/2 hrsz.-ú földrészlet egészének területét. A területre vonatkozó övezeti 
előírásokban a beépítési terv és épületterv alapján az építési hely határát 4,0, az 
épületmagasság mértékét 7,5 m-ben határozza meg. A zöldfelület 90%-ban kerül 
rögzítésre, mivel a magasabb rendű jogszabályi előírások szerint a természetes vízfelület 
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100%-a beszámítható a zöldfelületbe. A maximális beépítettség 2%-ban került 
meghatározásra.  
A vadászház tervezett párkánymagassága meghaladja a településkép védelméről szóló 
rendeletben szereplő 4,5 méteres értéket, így a rendelet módosítása szükséges az épület 
elhelyezhetőségéhez. 
 
2.2. A módosítás hatásai 
 
Közlekedés  
A tervezett módosításnak közlekedésszerkezeti vonzata nincs, a terület megközelítéséhez 
új utat nem kell kijelölni. A terület fejlesztése a megközelítő úton kis mértékű 
forgalomnövekedést eredményezhet.  
 
Közműellátás 
A módosítás a település közműhálózatában változást nem jelent.  
 
Örökségvédelem 
A tervezett fejlesztés a település épített értékeit nem veszélyezteti. 
A változtatással érintett területen ismert régészeti lelőhely nem található. 
 
Tájrendezés és környezetalakítás, településkép 
A fejlesztések védett értéket nem érintenek. A terület az országos ökológiai hálózat 
pufferterületén található. A meglévő vízfelület megőrzése mellett a vadászház 
építményének kialakítása a tájhasználatot károsan nem befolyásolja. A területhasználattal 
együtt járó forgalomnövekedést a terület rendezetté válása ellensúlyozza.  
Be kell tartani az arculati kézikönyvben foglaltakat, miszerint: „Építmény elhelyezése a 
természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, a 
természetvédelmi jogszabályokban meghatározott védelmi célokkal összhangban, vagy 
azok megvalósítását szolgálva javasolható.” Ez összhangban van a Fertő-Hanság-
Nemzeti Park Igazgatóság előzetes véleményében kértekkel. 
 
Biológiai aktivitásérték változás 
Az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) szabályozza, hogy újonnan beépítésre szánt terület 
kijelölésével a település teljes közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke nem 
csökkenhet. 
Tekintettel arra, hogy beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai 
aktivitásérték szinten tartását nem kell igazolni. 

 


