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A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA 

 
Véleményezők és a vélemények összefoglalása  
 

 Államigazgatási szervek Vélemény Eltérő vélemény, kifogás  
1. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet - 
Állami Főépítész 

A településrendezési eszközök 
tárgyi módosítása ellen kifogást 
nem emel. 
 

 

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

Kifogást nem emel. 
Megadta a hatáskörébe eső, 
figyelembe veendő 
jogszabályokat. 
 

 

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

Kifogást nem emel, a módosítás 
tartalmához további észrevételt 
nem közöl.  
További feltételeket az építési 
engedélyezési, valamint egyéb 
eljárások további szakaszában 
fog közölni. 

 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszer-
biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 

Az 1., 3., 4., 5. számú 
módosítások ellen kifogást nem 
emel.  
 

A 2. számú módosítás esetén a 
változtatással érintett út teljes 
szakaszának kialakítását nem 
támogatja, mivel az átlagosnál 
jobb minőségi osztályú 
területeket érint. Az út 
kialakítását csak a Petőfi S. 
utcától a telephelyek határáig 
támogatják. 
Egyeztetést követően az eltérő 
vélemény megszüntetésre került 
a csatolt új vélemény szerint. 

5. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi és Járványügyi 
Osztály 

A módosításhoz közegészségügyi 
szempontból hozzájárul.  
Megadta a hatáskörébe eső, 
figyelembe veendő 
jogszabályokat. 

 

6. Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság Hivatala  

Kifogást nem emel, mivel a terv 
hírközlési érdeket nem sért. 

 

7. Fertő Hanság nemzeti Park 
Igazgatóság 

A tervezett módosítások védett 
területet nem érintenek, védett 
értéket nem veszélyeztetnek, 
azokkal szemben eltérő 
véleményt nem fogalmaznak 
meg. 
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 Államigazgatási szervek Vélemény Eltérő vélemény, kifogás  
8. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatala Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

Az 1. sz. módosítási terület 
(Fenyvesalja) műemléki környe-
zetbe tartozik.  
A 2. számú módosítási terület 
(városközpont terület) a 47017, a 
3. számú módosítási terület 
(városközpont menti gyűjtőút) a 
31970 azonosító számon 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet 
érint. 
A 4. sz. módosítási terület 
(Arany J. utca) műemléki értéket 
és nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet nem érint. 
Az 1-4. sz. módosítási területek 
örökségvédelmi érdeket nem 
sértenek. 
Az 5. sz. módosítási terület (Tót-
hegy) a Főapátság műemléki 
környezeteként védett.  
 

Az 5. sz. módosítási terület 
esetén nem támogatja Tót-hegy 
településrészen a falusias lakó-
terület tervben szereplő kiter-
jesztését, mert biztosítani kell a 
táj hagyományos jellegének 
védelmét. 
A terv előírásai alapján kialakuló 
telekstruktúra nem felel meg a 
jogszabályokban részletezett 
örökségvédelmi szempontoknak, 
nem tartja meg a településrész 
történelmileg kialakult szerkeze-
tét, beépítési módját, torzítja a táj 
hagyományos jellegét. Az 
intenzív, kisvárosias beépítés 
kialakulása veszélyezteti az 
apátság és a történelmileg kiala-
kult környezetének összhangját. 
A módosítási javaslat nem 
vizsgálja az örökségvédelmi 
szempontoknak történő megfele-
lést, valamint nem veszi 
figyelembe a világörökségi keze-
lési tervben szereplő javaslatokat. 
Javasolják az irányadó telek-
határok törlését, majd a teljes 
felülvizsgálat során Tót-hegy 
lakóterületének eltérő szabályo-
zását annak érdekében, hogy a 
történeti telekstruktúra minél 
nagyobb területen megőrizhető 
legyen. 

9. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatal 

Véleményt nem közölt.  

10. Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály  

A terv figyelembe vette az 
előzetes véleményezés során 
adott véleményüket, így további 
észrevételük nincs.  

 

11. Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
FőosztályErdészeti Főosztály 

A tervezett módosítás az 
Országos Erdőállomány Adattár-
ban nyilvántartott erdőterületet 
nem érint, így annak erdészeti 
szempontból akadálya nincs. 

 

12. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Előzetes véleményét fenntartja. 
Kifogást nem emel. 

 

13. Budavári Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető Nonfprofit Kft.  
 

Véleményt nem közölt.  

    
 Önkormányzatok   

1. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda 

A településszerkezeti terv 
tervezett módosításával kapcso-
latban ellenvéleménye, kifogása 
nincs. 

 

2. Győrság Község Önkormányzata Véleményt nem közölt.  
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 Államigazgatási szervek Vélemény Eltérő vélemény, kifogás  
3. Tényő Község Önkormányzata A dokumentációhoz kikötés 

nélkül hozzájárul. 
 

 Partnerek   
 Kayla Kft. A tervezett városközpont 

területén kérik az alakítható 
telekterület 3000 m2-ben történő 
meghatározását. 

 

 
Tervezői javaslat a vélemények elfogadására vagy elutasítására 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
 
Elfogadásra javasolt a Hivatal azon véleménye, miszerint: 
- a településrendezési eszközök felülvizsgálatakor javasolt Tót-hegy településrészen a 

telekalakításra vonatkozó előírások differenciálása 

- jelen módosítás során kerüljön megszüntetésre Tót-hegy területén az irányadó 

telekhatár jelölés. 

 
Részben javasolt elfogadásra a Hivatal azon véleménye, miszerint: 
- Tót-hegy településrész 0283/5 hrsz.-ú út menti lakóterületének határa nem terjeszthető 

ki 

 

Indoklás:  
Elfogadásra javasolt, hogy újabb lakóterület-fejlesztési terület ne kerüljön kijelölésre.  
Ugyanakkor tárgyi területre vonatkozó módosítás fő eleme egy olyan tervezett kiszolgáló 
út törlése, mely telkeket metszett, s melynek határa szabta meg a lakó- és mezőgazdasági 
területek határát. Amennyiben az út törlésre kerül, de az eltérő területhasználati módok 
határa továbbra is kettészeli a telkeket, az pont ellentétes lesz a módosítás céljával, mely 
a tervezett megosztásnak a megszüntetése volt. Emellett zárványtelkek sem 
keletkezhetnek, azok megközelítésére új utakat kellene kijelölni. 
Jelen terv a lakóterület határát a 0283/5 hrsz.-ú úttal határos telkek meglévő határa 
alapján jelölte ki. Mivel ezen telkek egy része vagy fával borított, vagy mezőgazdasági 
használatú, a terv az építési hely határát szigorúbban, a tájképi értékek figyelembe 
vételével szabja meg a mellékelt szabályozási és övezeti terv szerint. 
 
Részben javasolt elfogadásra a Hivatal azon véleménye, miszerint: 
A terv előírásai alapján kialakuló telekstruktúra nem felel meg a jogszabályokban 

részletezett örökségvédelmi szempontoknak, nem tartja meg a településrész történelmileg 

kialakult szerkezetét, beépítési módját, torzítja a táj hagyományos jellegét. Az intenzív, 

kisvárosias beépítés kialakulása veszélyezteti az apátság és a történelmileg kialakult 

környezetének összhangját. 

A módosítási javaslat nem vizsgálja az örökségvédelmi szempontoknak történő 

megfelelést, valamint nem veszi figyelembe a világörökségi kezelési tervben szereplő 

javaslatokat. 

 
Indoklás:  
Elfogadásra javasolt, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata során Tót-hegy 
településrész beépíthetőségére vonatkozó előírások felülvizsgálatra kerüljenek. 
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Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy Pannonhalma város már településrendezési 
eszközeinek legutóbbi felülvizsgálatakor (2005-ben) rögzítette Tót-hegy településrészen 
a telekalakítás lehetőségét és a jelen módosítással érintett területen a meglévő épületeket 
figyelembe véve kismértékű lakóterület fejlesztésre adott lehetőséget. Ennek célja az 
volt, hogy a már beépített területeken a foghíjtelkek beépítésével kedvezőbb utcakép 
alakulhasson ki, valamint a közművek használata gazdaságosabb legyen, vagy egyáltalán 
kiépíthető legyen. A módosítással érintett területrészen pont a relatíve alacsonyabb 
beépítettségi fok miatt hiányzik továbbra is a közüzemi szennyvízelbánás megoldása. 
Mindazon területek, így Tót-hegy déli részétől Váralja, valamint Kossuth L. utca felé 
eső, erdővel fedett, vagy összefüggő, mezőgazdasági hasznosítású nagytelkes területek 
mezőgazdasági területként kerültek meghatározásra. Az akkori terv részletesen vizsgálta 
az örökségi értékeket, azok védelmi szempontjait, a városrészek kialakulását, fejlődési, 
fejlesztési lehetőségeit. A tervben foglaltakkal szemben örökségvédelmi szempontból 
akkor – és azóta (a világörökségi kezelési terv 2014-ben elkészített véleményezési 
anyaga ugyan felvetette a Hivatal által most jelzetteket, de a kezelési terv végleges 
anyaga nem ismert) – ellenvélemény nem fogalmazódott meg.  
 
Fenti elhatározásokat jelen módosítás nem kívánta felülbírálni, azokat nem kívánta 
megváltoztatni és korábbi ellenvélemény hiányában a Hivatal által említett vizsgálat 
elvégzését, a hatályos tervi elhatározások felülvizsgálatának, örökségi értékekhez való 
viszonyának elemzését sem tartotta indokoltnak. Jelen terv a telekalakítás lehetőségét 
csak minimális mértékben befolyásolja, hisz sem irányadó telekhatárokat (mely nevében 
is jelzi, nem kötelező szabályozási elem) nem jelöl ki, sem a számszerűen meghatározott, 
alakítható telekméreteket nem változtatja meg. Csupán arra a néhány esetre terjed ki, 
amikor kisebb telekszélességű telkek között fennmaradt/kialakított két, nagyobb 
szélességű telek közül csak az egyiket kívánják megosztani, vagy ellentétesen, arra, hogy 
a két telek összevonható legyen. A javasolt előírás megszüntetése így a nagyobb 
szélességű telkek „visszaállítási” lehetőségét is kizárja.  
 
A tervezett, 2017. évben elindítandó felülvizsgálat során, részletes vizsgálat alapján 
kerülhetnek meghatározásra majd azok a telektömbök, melyekben a történeti 
telekstruktúra még fellelhető és a védelem indokolt.  
A nagyméretű, különösen a nagy szélességű foghíjtelkek, vagyis beépített telkek közé 
ékelődött telkek esetén javasolt figyelembe venni, hogy az ingatlanpiac jelenlegi és 
várható alakulását figyelembe véve ezen telkek megvásárlása jelentős tőkeerőt igényel, 
mely leszűkíti a telkek megvásárlásának, így beépítésének lehetőségét. Amennyiben a 
telek megosztása nem lehetséges, a tulajdonos pedig már nem képes művelni, vagy 
műveltetni telkét, akkor a terület parlagon marad, akár lakott telkek közé beékelődve. Ez 
mind az utcaképre, mind a fejlesztendő lakóterületi környezetre kedvezőtlen hatással 
lehet, és nem fogja segíteni a közüzemi szennyvízelbánás megoldását sem. 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 
Vélemény 
A 2. számú módosítás esetén a változtatással érintett út teljes szakaszának kialakítását 

nem támogatja, mivel az átlagosnál jobb minőségi osztályú területeket érint. Az út 

kialakítását csak a Petőfi S. utcától a telephelyek határáig támogatják. 
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Egyeztető tárgyalást követően a Hivatal nem tartotta fenn ellenvéleményét azzal, hogy 
teljes felülvizsgálat esetén, vagy a soron következő módosítás során, a fel nem használt 
területek kerüljenek vissza mezőgazdasági területbe.  
 
A Hivatal új véleménye elfogadásra javasolt. 
 
Kayla Kft. 
A tervezett városközpont területén kérik az alakítható telekterület 3000 m2-ben történő 

meghatározását. 

 

A Kft. véleménye elfogadásra javasolt. A helyi építési szabályzat módosul a kérelem 
szerint. 

 
 
Pekkerné Szabó Piroska 
településtervező 
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Véleményezési eljárás iratai 



 
 

7

 



 
 

8

 



 
 

9

 



 
 

10

 
 



 
 

11



 
 

12

 



 
 

13

 
 



 
 

14



 
 

15

 



 
 

16

 



 
 

17

 



 
 

18

 



 
 

19



 
 

20



 
 

21

 



 
 

22

 
 



 
 

23

 



 
 

24

 
 



 
 

25

 



 
 

26



27 
 

 



 
 

28

 



 
 

29

 



 
 

30

 



 
 

31

 


