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1. ELŐZMÉNYEK 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, beérkezett egyedi kérelem alapján, településfejlesztési 
elképzeléseivel összhangban, a HIRSCHLER-GLAS Kft. 8529/34hrsz-ú telkére vonatkozóan módosítani kívánja 
az Északnyugati városrész hatályos helyi építési szabályzatát és ennek mellékletét képező szabályozási 
tervét. 

A telekre érvényben lévő helyi építési szabályzat és szabályozási terv rendelkezései nem teszik lehetővé a 
beruházást. A működést szolgáló fejlesztés megvalósításához szükséges az építésjogi feltételek 
megteremtése, elképzelésekhez igazítása a hatályos HÉSZ és szabályozási terv (SzT) módosítása. A 
tervezési feladattal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, 
Építészeti Kft.-t bízta meg. 

A város településfejlesztési koncepcióját a 284/2014. (XI. 27) Kgy. határozattal hagyták jóvá. Sopron 
közigazgatási területének egészére vonatkozó településszerkezeti tervet 2012-ben felülvizsgálták, és a 
270/2012. (X.25.) Közgyűlési. határozattal hagyták jóvá. Az Északnyugati városrészre vonatkozóan a  
24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a mellékletét képező 
szabályozási terv van érvényben. A felsorolt településfejlesztési és településrendezési elképzeléseket, 
szabályokat, rendelkezéseket többször módosították az elmúlt 10 évben. Államigazgatási, kormányhivatali és 
partnerségi egyeztetés alatt van a 4 városrészre, azon belül az Északnyugati városrészre készített felülvizsgálat. 
Ennek elfogadása hatályba léptetése csak év végére várható, ezért jelen módosítás a jelenleg hatályos tervi 
állapothoz viszonyítottan készül. 

A tervezett fejlesztés a településfejlesztési koncepció elhatározásait és a településszerkezeti terv 
koncepcionális javaslatait nem érinti, azokkal nem ellentétes. A munkahelyteremtés munkahely megőrzés 
mindkét fejlesztésnek, tervnek alap eleme. 

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól az önkormányzat 6/2017. (II. 28.) rendeletével döntött. 
Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése az egyszerűsített eljárás részeként párhuzamosan zajlik. 
(kormányhivatali és államigazgatási szervekkel, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel lakosság, 
érdekképviseleti szervek, önkormányzati szervek, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, 
intézmények és magánszemélyek). 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Településügyi kódex) 32. § (1) c) pontja és a (6) bekezdése értelmében településrendezési eszköz 
módosítására sor kerülhet tárgyalásos eljárás szerint, mivel Sopron MJV Polgármestere a 219/2021. (V. 20.) 
döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a tervezési területet, ami a beruházás megvalósítása miatt 
indokolt. A módosítást követően is marad a terület-felhasználási Gip jelű egyéb ipari besorolás mert ebbe a 
besorolásba belefér az általános ipari gazdasági használat is. Az építési övezeti besorolás kiegészül új 
övezet: paraméter sorával, változnak az előkerti méretei és paraméterei a fejlesztési szándék szerinti gépé-
szeti berendezéseket befogadó sátor elhelyezhetősége érdekében. Az új építési övezet létrehozását a kialakult 
helyzet indokolja. Az OTÉK 2021. VII. 14. hatályos állapota szerint 111.§  (2) a) pontja felhatalmazza a várost, 
hogy a kormányrendeletben meghatározott  

„követelményeknél megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha: 

a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja,” 

Jelen esetben a „munkahely megőrzés” városi szinten jelentős települési ok és a kialakult beépítettségi 
helyzet indokolja a módosítás szükségességét.  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (5) bekezdése szerinti előzetes adatszolgáltatás kérés megtörtént a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. melléklete, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete 
figyelembevételével a párhuzamosan zajló felülvizsgálati tervek készítéséhez. A rendelkezésre bocsátott, 
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releváns adatok beépültek a 4 városrészre elkészült településrendezési eszközök felülvizsgálatába. Jelen 
módosításhoz is a felülvizsgálathoz kapott adatokat használjuk fel. 

Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészt, így a helyi építési szabályzat módosítását és 
ennek mellékleteként a szabályozási terv módosítását, valamint a módosítást megalapozó vizsgálatokat és az 
alátámasztó javaslatot. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megalapozó vizsgálatot és az 
alátámasztó javaslatot a módosítás jellegéhez igazodóan, a módosítás várható hatása szerinti területre kell 
elkészíteni. Jelen dokumentáció részeként a kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerültek 
kidolgozásra, amelyeket a változtatási igény érint (az OTÉK 2.§ (6) bekezdése szerint). A dokumentáció az 
OTÉK 2012. augusztus 6. előtt hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével készült, mivel az alap rendelet elfogadására 2011. évben került sor. 

Jelen módosítás keretében nem kerül sor a szabályozási terv egységes összeszerkesztésére, se a 
jóváhagyáshoz se a jóváhagyást követően. Feltételezve hogy a jelen módosítást előbb fogadja el a Közgyűlés, 
mint a felülvizsgálati városrészi terveket, a záró véleménykérés előtt a jóváhagyott módosítás beépülhet a 
felülvizsgálat egységes szerkezetébe, egységes építési övezeti rendszerébe, mint partnerségi kérelem. Fordított 
eljárási időtartam és elfogadási sorrend esetén az önálló módosító rendelet külön él és csak külön eljárással tud 
egységes szerkezetűvé válni a felülvizsgálati HÉSZ-szel és szabályozási tervvel. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 
alapján kell eldönteni. Mivel az építési szabályzat jelen módosítása a településszerkezeti tervet nem változtatja 
meg, és a telephely használhatóságát megteremtő, környezeti porterhelést szűrő légtechnikai gépészeti sátras 
fedése környezeti terhelésnövekedést nem keletkeztet, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása az 
önkormányzat véleménye szerint nem szükséges. 

Jelen módosítás kapcsán külön örökségvédelmi hatástanulmány nem készül. A 2012-ben elfogadott 
településszerkezeti tervhez a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan készült örökségvédelmi 
hatástanulmány. Ez 10 évnél nem régebbi, így nem válik szükségessé a jelen jogszabályi környezetnek 
megfelelő települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése.  

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, a tervező részére adatszolgáltatásként 
átadott, földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 
digitális adatállománya alapján. Az adatszolgáltatás sorszáma: 2202.  

2. TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

A felmerült fejlesztési igény Sopron 
belterületén, az Északnyugati városrészben a 
gazdasági területen belül jelentkezett. A 
tömböt és benne a 8529/34 hrsz-ú telephelyet 
északról a vasútvonal telke határolja. Keletről 
az Öntöde utca kialakult szabályozási 
szélességen belül kiépített, aminek kialakított 
félsorompós lámpás vasúti átjárója van a Terv 
utca felé. Délről az Ágfalvi út a 86108 jelű 
bekötőút képezi a tömbhatárt. Nyugaton a 
tervezett északi összekötő út kiszabályozott 
telke képezi a határt (nem valós, még 
kiépítetlen közterület szakasz). A közterület 
kiszabályozása 2017.-ben változott meg. Az új 
szabályozási vonalnál és a megengedett 
telekalakításnál figyelembe vették a tervezett 
városi főút külön-szintű magassági 
vonalvezetését. A közel 6 750m2 nagyságú 
telken található a HIRSCHLER-GLAS Kft. 
telephelye, ami az elmúlt 4-5 évben folyamatosan bővült, korszerűsödött. 

 
A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE AZ ÁGFALVI ÚT ÉS A VASÚT 

KÖZÖTT.  
A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA ORTOFOTÓN 

(forrás: Google légifotó) 
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A tömbben lévő ingatlanok feltárása az Ágfalvi út felöl biztosított és részben az Öntöde utca felöl megoldott 
kiépített. A tömb mellett keletre és nyugatra is működő és átalakuló gazdasági telephelyek sorakoznak az Ágfalvi 
út északi oldalán. 

3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

A megalapozó vizsgálati munkarész kidolgozása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében 
meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével történt a tervezési feladat jellegéhez igazodóan 
szűkített tartalommal. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés értelmében a megalapozó 
vizsgálatot a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan 
módon, hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza 
meg. 

Jelen módosítás a meglévő és évtizedek óta működő HIRSCHLER-GLAS Kft. telephelyét érinti, és nem jár 
területfelhasználási besorolás változással a jogos magánérdeket szolgáló fejlesztés. Az építési övezet változik, 
annak következtében, hogy a telephely telekterülete adott, ezt jelentősen csökkenti a tervezett északi irányú 
közlekedéshálózat fejlesztés telekigénye. A telephely fejlesztésére csak a paraméter határok tágításával van 
lehetőség. A tulajdonos nem szándékozik kivonulni, nem kívánja a munkalehetőséget máshová áthelyezni. Ez a 
városnak sem szándéka. Így a társadalmi, gazdasági viszonyokban nem következik be változás. A módosítás 
jellegéből következően sok az adottság és minimális a változás a telek technológiai használatában, ezért a 
változást bemutató épített környezeti vizsgálatot indokolt csak elkészíteni, az alábbiak szerint.  

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

A térségi szintű területrendezési tervekkel – Sopron város esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT) és a Győr – Moson - Sopron Megyei Területrendezési Tervvel (GYMSTrT) – 
az összhangot a településszerkezeti terv biztosította, annak elkészültekor. Az OTrT helyébe azóta a 
„Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
lépett, ami hatályos 2019. március 16.-tól (a továbbiakban: Trtv), valamint megjelent „a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról” szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, hatályos 
2019. június 22.-től. A GYMSTrT felülvizsgálatát a megyei önkormányzat elfogadta. Eddig nem került sor a 
szerkezeti terv hatályos új jogszabályi környezethez igazítására. Ez év júliusa folyamán megváltozott a törvényi 
és kormányrendeleti szabályozás (2021. évi XXXIX. törvény, 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet), az 
elkövetkező időszakban a TSzT téralakítási, környezet alakítási szerepe és hosszú távú elhatározásainak 
jelentősége megszűnik. 

Jelen módosítás nem érint sem országos, sem megyei jelentőségű országos szerkezeti elemet. A 
módosítással érintett terület belterületbe tartozik, valamint az Trtv. és a GYMSMTrT egyaránt települési 
térségbe sorolja, amiben bármilyen települési terület-felhasználás kijelölhető. Jelen esetben a korábban kijelölt 
terhelő hatást nem gyakorló gazdasági ipari besorolás nem változik. Így a települési területfelhasználási 
besorolás és a térségi területfelhasználás közötti összhang megmarad. 

Az országos övezetek közül a teljes közigazgatási 
területet fedi le az Trtv. 3/4. mellékletében lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete. Az UNESCO világörökségi 
címet 2001-ben elnyert Fertő / Neusiedler See 
kultúrtáj a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
adatszolgáltatásaként kapott pontos lehatárolás 
szerint Sopron Balf településrészét foglalja 
magában, a módosítási helyszín ettől légvonalban 
6,75km-re, nyugatra van. Az egyéb ipari gazdasági 
telekhelyek, ezen belül a HIRSCHLER-GLAS Kft. 
telephelye sem a világörökségi helyszínnel, sem 
annak védőövezetével közvetlenül nem érintett. 

 A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete és a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a tervezési terület nincs átfedésben a 
tájképvédelmi terület övezetével. A rendelet 4. §-ának előírása szerint, a GYMSMTrT felülvizsgálatához készült 

 
A HELYSZÍN ÉRINTETTSÉGE A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETTEL 
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megalapozó vizsgálatban meghatározásra kerültek a tájjelleg, tájkarakter helyi jellemzői: „A Soproni-medence 
erdőkkel, szőlőterületekkel tarkított mozaikos területei, a Soproni-hegység homogén erdőterületei és a hegylábi 
települési területek viszonylag kis területű, de változatos hegyvidéki tájak (Soproni Tájvédelmi Körzet). Sopron 
város számos, középkori eredetű épített értéket, műemléki területeket, továbbá a borvidéki szőlőterületek 
meghatározó táji értékeit hordozza.” 

Az Ágfalvi út menti gazdasági telephelyek a települési térség azon részébe tartoznak, amik kívül esnek a térségi 
tájképvédelmi övezeti lehatároláson. A tervezési területen de a környezetében sincs középkori eredetű, vagy 
műemléki jellegű érték. A tájjelleg megőrzendő elemei a belterületi települési térségnek a gazdasági részén, nem 
lelhetők fel. A párhuzamosan futó felülvizsgálat is jellemzően a belterületi és a belterületre tervezett 
településrészekkel foglalkozik. Nem tér ki a külterületi fejlesztési területekre és nem tér ki a Településképi 
rendelet módosítására.  

A GYMSMTrT-ben meghatározott lehatárolások szerint Sopron teljes közigazgatási területét érinti az ásványi 
nyersanyagvagyon területével érintett települések térségi övezete, a földtani veszélyforrás terület övezet 
által érintett települések és a soproni nagyvárosi településegyüttes megyei övezete, valamint a 
tájképvédelmi területtel megegyezően érinti a nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület 
övezete. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetébe az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi 
nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerinti nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 
földrészletei tartoznak. Az övezetet a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. A hatályos településszerkezeti terv „Termőföldvédelem, földtani és egyéb korlátozások” című 7. 
tervlap melléklete szerint a tervezési terület nem érintett ásványi nyersanyagvagyon területtel. 

A földtani veszélyforrás terület övezetébe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős, 
tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak. A 9/2019. 
(VI. 14.) MvM. rendelet 8. §-a alapján a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A rendelet az így lehatárolt területeken 
tervezett új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A 2012-ben elfogadott 
településszerkezeti terv mellékleteiben feltüntetésre kerültek a felszínmozgás-veszélyes területek, a tervezési 
terület nem tartozik ebbe bele. 

A GYMSMTrT a soproni nagyvárosi településegyüttes övezetébe tartozó településekre a településszerkezeti 
terv készítésére vonatkozó előírásokat tartalmaz a térségi terv, így a térségi övezetnek jelen módosítás 
szempontjából nincs jelentősége. A nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
szintén nincs hatással a módosításra. 

A területrendezési tervek lehatárolásait és rendelkezéseit, valamint az adatszolgáltatásokat figyelembe véve a 
területen a tervezett beruházás megvalósítását korlátozó területrendezési térségi szintű előírás nincs 
érvényben.  

3.2. VÁROSRÉSZ SZINTŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI ADOTTSÁGOK 

A Sopron – Bécsújhely közötti vasútvonal telke és az Ágfalvi út 
között 50-100 éve folyamatosan bővülő a gazdasági jellegű 
területhasználat. Az elmúlt évtizedekben kisebb vagy nagyobb 
mértékben a terület átalakult változott, korszerűsödött. 

A TSzT besorolása szerint az Északnyugati városrész nyugati 
vasút menti részén a gazdasági szerep megőrzése a hosszútávú 
cél. A gazdasági területek szerepkör szerint egymásba 
kapcsolódnak. A Belváros felöl a Gksz jelű kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági besorolás a meghatározó és a telkek 
átalakulása és átépülése is a kereskedelmet és a szolgáltatást 
erősíti. Az új tervezett nyugat - észak tengelyű városi összekötő 
út nyomvonalához azok a fejlesztési földrészletek kapcsolódnak, 
amelyek elsődleges hasznosítása Gksz jellegű kereskedelmi 
szolgáltató. A kiszolgáláshoz a tervezett közlekedéshálózati 



SOPRON, ÉSZAKNYUGATI VÁROSRÉSZ HIRSCHLER-GLAS KÖRNYÉKE HÉSZ MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

TÉR-T-REND KFT.  6 
 

fejlesztések megvalósítása fontos lenne. A gazdasági forgalom (alapanyag és késztermék ki és beszállítása), a 
hivatásforgalom, valamint az ügyfél – vásárlói forgalom is az Ágfalvi úton, az Öntöde utcán, a Terv utcán és a 
Baross úton bonyolódik (narancssárga tengelyvonal) és a városi fő és gyűjtőúthálózaton keresztül kapcsolódik az 
országos fő-, mellékúthálózathoz és gyorsforgalmi úthálózathoz. Az Ágfalvi úthoz délről kapcsolódó kertvárosi, 
kisvárosi lakóterületek út menti telkeit, hátsókertjeit részlegesen terheli a városi főút forgalma. Változás csak a 
közlekedéshálózati fejlesztések megvalósulását követően várható. A közlekedési forgalomból származó 
környezeti hatásait és elhelyezkedését tekintve kedvezővé akkor válhat a nyugati gazdasági terület, ha a városi 
közlekedéshálózati fejlesztések megvalósulnak. 

A módosítást igénylő fejlesztés, többlet forgalmat, többlet környezeti terhelést nem keletkeztet. A 
településszerkezeti adottságokat nem teszi kedvezőtlenebbé. A gyártási technológia teszi szükségessé a 
meglévő gyártó - összeszerelő csarnok nyugati oldalán, a porterhelést csökkentő gépészeti berendezések és a 
berendezéseket védő védősátor felállítását. Ennek következményeként a telekterület 25%-nál kisebb jelenlegi 
zöldfelületi mérték tovább csökken. A szűkös zöldfelület ellensúlyozására biológiailag aktívabb boróka-sort és 
tujasort telepíttetek a déli telekhatár és nyugati majdan kialakuló telekhatár mentén. 

3.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

3.3.1. Útkapcsolatok 

  
(forrás: KIRA) 

A terület déli határát a 86108 jelű bekötőút képezi. A bekötőút városon belüli szakasza az Ágfalvi út. Az út jól 
kialakított 2x1 forgalmi sávval az érintett szakaszon 2 oldali fásítással, egyoldali burkolt vízelvezető árokkal, árok 
menti kiépített közvilágítással. Az út déli oldalán a teljesen feltöltődött csapadékvíz elvezető árok mellett 
szintkülönbséget leküzdő füves rézsűben középkorú nyárfasor, 
ezt követően az út déli telekhatáráig kerékpárút- járda halad. A 
közterületi szélesség, a légtérarány kedvező, a fejlesztés nem 
változtatja mag a kialakult állapotot. A telekbehajtók száma 
kialakítása sem változik. 

Az északi irányba tervezett új városi úton a Faudvar Kft. 
telephelyének a telkére vezet be egy 2x1 forgalmi sáv 
szélességben leaszfaltozott burkolat, „zsák utca” jelöléssel, a 
HIRSCHLER-GLAS Kft. telephely nyugati telekhatára mellett, a 
vasút felett átvezető tervezett külön szintű felüljáró és a hozzá 
vezető út helyén. A jelenlegi zsákutca felöl a telephelyre, 
ingatlan kiszolgálás nincsen. 2017.-re készült egy közlekedési 
elképzelés az országos bekötőút és az északi irányba tervezett 
új városi út csomópontjára és vonalvezetésére. A közlekedési 
tervet az UTIBER Kft. készítette. Ez a terv volt az alapja a 4 
évvel ezelőtti szabályozási tervi módosításnak. Az akkor 
meghatározott szabályozási vonalak, jelen módosítással nem 
változnak. A ferdén kockázott telekrész a közterületi telekhez 
kapcsolódna. A jóváhagyott szabályozásnál ez egy picit 
változott, a járda egy szakasza a HIRSCHLER-GLAS telephely 
része mard, míg a vasút felöli keskeny közel 60,0m hosszú sáv 
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a közterület részeként került kiszabályozásra. Az elképzelés szerint az országos és a városi főút csomópontja 
körforgalmivá alakul. Az új úton északi irányban 2x1 forgalmi sáv és a keleti oldalon egyoldali járda létesül. Emiatt 
vált szükségessé a kialakult telekterület csökkentése. 

Az Öntöde utca 2x1 forgalmi sávval, kétoldali padkával kiépített, nyugati oldalán a burkolati szélességgel 
megegyező zöldsávot ingatlan kiszolgálást biztosító behajtók szakítják meg. Csoportokban szakaszosan jelenik 
meg az út keleti és nyugati oldalán a kondicionáló fásítás. Az út végén lámpás félsorompós vasúti átjáró teremt 
hálózati kapcsolatot az északra lévő Terv utcával. Az Öntöde utcában nincsen közvilágítás nincsen járda és 
nincsen csapadékvíz elvezetés. Az út nyugati oldalán felszíni tűzcsap létesült. 

Az Öntöde utca és Ágfalvi út találkozásánál a két út csomópontot képez, az Öntöde utca irányából elsőbbség 
adással szabályozottan a jelenlegi állapotában.  

3.3.2. Jelenlegi területhasználat ismertetése 

 

A telephelynek most is jelentős a 
beépítettsége raktárként 
összeszerelő üzemi csarnokként. 
Az épület magassága változó az 
összeszerelő gyártó rész 
belmagassága 6-7m, a 
raktárrészek belmagassága 9-12m 
közötti. A központi épülethez 
szabadtéri fedett raktárként 
használt előtetős részek 
kapcsolódnak. A szabadtéri 
raktározó felületek több m mély 
konzolos kiülésű előtetővel 
fedettek, kamionos beállásra 
méretezett tiszta magassággal. Az 
épület északi és keleti telekhatár 
menti homlokzatai feltételezhetően 
zártak, nyílás mentesek. 

A sík területen a csarnok, az 
épület tűzvédelmi szempontú 
körbejárhatósága nincsen 
megteremtve. 

Az épület mögött az északi 
hátsókert (leendő oldalkert) 
szélessége 2,6-3,4m közötti. A 
kialakult állapot lényegesen 
kevesebb, mint az építési övezeti 
besorolás építménymagasságából 
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következő minimális érték. Hátsókertként 12,0m-t oldalkertként 6,0m-t kellett volna szabadon beépítetlenül 
hagyni a szabadon álló beépítési módhoz tartozóan. Ennek az északi telekhatár menti elmaradásnak 0,6-1,0m-es 
sávja épület körüli járda vagy kavicságy. A keleti telekhatár mentén az oldalkert mindössze 1,0-1,15m. Ez is 
tűzgátló kialakítást, tűzszakaszolást tesz szükségessé. A raktár résznél itt sem maradt meg az oldalkert számára 
a 6,0m. Az épület keleti oldalán széles burkolt felület áll rendelkezésre az épület és a telekhatár között. Ez 
manipulációs tér, a telepen lévő gépjárművek telken belüli fordulási lehetőségét is megteremti, rakodási és tároló 
felületet biztosít. Szélesebb burkolt manipulációs tér van a csarnok nyugati oldalán is az ott lévő előtető 
környezetében. Ez a burkolt felület az előkerti parkolón keresztül közelíthető meg gépjárművel. 18db parkolóhely 
kiépítésére került sor. Kapacitás bővülés a fejlesztéshez nem kapcsolódik így a parkoló bővítése sem válik 
szükségessé. A porszűrő gépészeti berendezéseknek és a védősátornak kielégítendő parkoló igénye nincsen. A 
porszűrő gépészet és a burkoló sátor helyén (szűrkés-sárga felületi kitöltés) jelenleg burkolt felület, külső 
manipulációs tér van. A nyugati telekhatár mentén alakult ki telken belüli zöldfelület. Szélessége változó egyes 
szakaszoknál 2,0m alá csökken, vagyis zöldfelületként nem igen tartható fenn. Az előkerti közterületi telekhatár 
mentén és a keleti telekhatáron tuják, borókák térelhatároló falat képeznek, ezzel megoldott a parkolók fásítása 
és az elválasztó védelmi zöldsáv. A „zöldfal” az utcaképbe, környezetbe illesztést is megteremti tömörségénél, 
méreténél fogva. 

3.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS RENDELKEZÉSEIK 

3.4.1. Hatályos településszerkezeti terv (TSZT) 
TERVEZÉSI TERÜLET A 270/2012. (X.25.) KGY. HATÁROZATTAL  

JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVÁGATÁN 
A város Önkormányzatának Közgyűlése 270/2012. (X. 25.) 
Közgyűlési határozatával hagyta jóvá a településszerkezeti 
terv felülvizsgálatát, amely jelenleg is hatályos. A tervezési 
terület a Gip jelű egyéb ipari gazdasági területfelhasználás 
és a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területfelhasználás határán helyezkedik el. Területi 
kiterjedése minden irányból korlátozott, bővítési lehetőséget 
nem biztosít. Északról közvetlenül határos az iparvágány és 
a GYSEV KÖk jelű kötöttpályás közlekedési területével, 
délről a KÖu jelű területfelhasználásba tartozó Ágfalvi úttal, 
mint városi főúttal. Nyugatról a tervezett északi irányú városi 
főút zárja le a területet szintén KÖu településszerkezetet 
meghatározó út besorolással. Az Öntöde utca, mint 
közlekedési területfelhasználásba nem sorolt kiszolgáló út a 
keletre lévő Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba tartozik. A területtől délre az Ágfalvi 
úthoz Lke jelű kertvárosias, Lk jelű kisvárosias és a K jelű különleges sportterület kapcsolódik. Korlátozásokat a 
hatályos TSzT nem rögzít. Az országos mellékútnak beépített belterületen belül nincsen védőtávolsága. A 
vasútnak csak annyiban van korlátozó hatása a Gksz és Gip jelű egyéb ipari gazdasági használatokra, hogy a 
vasút tengelytől számított 50m-es védőtávolságon belül csak olyan technológia települjön, ami nem érzékeny a 
porra, zajra és rezgésterhelésre. 

3.4.2. A hatályos szabályozási terv (SZT) 

171/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott hatályos 
szabályozási terv a határoló közúti és kötöttpályás közlekedési 
területeket rögzíti a meglévő közterületi telekhatár, mint meglévő 
szabályozási vonal megtartásával, vagy a szükséges helyeken az 
új városi főút keleti oldalán az újragondolt kiszabályozással. Ilyen 
újragondolt kiszabályozás a HIRSCHLER-GLAS Kft. telkénél is 
megvalósult. Az új északi út keleti oldalán, a vasút felöli 
szakaszon, a teljes telekszélességgel növekszik a tervezett 
közterület, Az Ágfalvi út felöli részen egy megközelítően 10-15m-
es szakaszon a keleti oldali járdarész a telephely területére kerül. 
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A csomópontnál, a kiszabályozás változatlanul követi a körforgalom terület igényét. 

Az építési övezeti besorolás jele nem változott, de paraméter tartalma igen. Állami főépítészi eltérési engedéllyel 
erre az egy telekre vonatkozóan a 30-35% helyett 60%-os beépítettséget enged meg a módosítás. A 
szabályozási vonal változtatása a korábbi 7000m2 körüli telekterület megőrzését teszi lehetővé. A beépítési 
mérték növekedéséhez igazodik a terven rögzített építési hely határa is. Ez alapján a tervezett oldalkert az északi 
irányból „K” jelölést kapott, mérések alapján 2,6-3,4m közötti értéket jelent. A keleti telekhatártól az oldalkert 
1,0m-ben lett meghatározva. Ez a szabályozás ellentmondásban van a beépítési móddal, ami szabadon álló, így 
mindkét irányban az építménymagasság felét igényelné. Ez a szabályozás a szomszédos telkeken lévő épületek 
- csarnokok szempontjából jelent építési - bővítési korlátozást. Az épületek között az építménymagasság szerinti 
12,0m-es távolságot beépítetlenül szükséges hagyni, a közös telekhatár elhelyezkedésétől függetlenül. A 
hatályos terv a szomszédos telkek beépíthetőségeit korlátozza a szabadon álló beépítési mód megtartásával. Az 
előkertet az Ágfalvi út felöl 10,0m-ben rögzíti, az új tervezett közlekedési övezet felöl 9,0m-ben. Az 
építménymagasság felső határa változatlanul 12,0m a kialakítandó megtartandó zöldfelületi minimum 25%. 

A közlekedési övezetek besorolásai építésjogi szempontból nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhetők. Az 
sem derül ki hogy szintbeli vagy külön szintű az új tervezett városi főút és a vasút kereszteződésének magassági 
vonalvezetése. 

A terven a vasút 50m-es védőtávolsága jelenik meg korlátozásként. Az Öntöde utca keleti oldalán lévő tömb 
megosztása irányadó jelleggel szerepel a terven. Élni lehet a lehetőséggel, de teljesen el is vethető. 

3.4.3. Felülvizsgálat kapcsán egyeztetés alatt lévő szabályozási terv 

Az egyeztetés alatt álló felülvizsgálati szabályozási 
terven a meglévő és új szabályozási vonalak a korábbi 
elhatározások figyelembe vételével kerültek feltüntetésre. 

Az építési övezeti besorolások rendszere a 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendeletben és a 2013.-tól hatályos 
OTÉK-ban meghatározott jogszabályi környezet szerint 
alakult át. Nyilván némi eltérés jelentkezhet a VII. 1.-től 
és VII. 15.-től hatályos jogszabályi környezethez képest.  

A kapott alaptérképi adatszolgáltatáson nem jelenik meg 
az elmúlt 4-5 év épülettömegbeli fejlesztése, bővítése. A 
kérelem júniusban érkezett, így a felülvizsgálat ezt még 
nem tudta figyelembe venni. 

A környező telkek közötti eltérést kezeli a felülvizsgálati 
építési övezeti besorolás. Ennek részeként önálló építési 
övezetbe került az érintett telephely. Az új tervezett út 
városi gyűjtőúti besorolást kapott. Az Ágfalvi út országos 
mellékúti – városi főúti besorolásban maradt. 

A vasúti és régészeti korlátozás a tervre rákerült. Mivel a felülvizsgálat egyeztetés alatt van, jóváhagyására 
elfogadására még nem került sor. Ez jelen állapotban nem módosítható. Ugyan akkor az építési hely jelölése és 
az építési paramétersor átalakítása szükséges az összhang megteremtéséhez és az építésjogi hatályossághoz.  

3.4.4. A helyi építési szabályzat rendelkezései (HÉSZ) 

A helyi építési szabályzat csak csillagot tett az építési övezeti jel fölé: 

Az építési hely elhelyezkedése szabadon álló, de ettől eltérően, oldalkert 
nélkül jelölt a szabályozási terven. 

előkert 9,0m és 10,0m 

oldalkert 1,0 - 2,6 - 3,4m között változó 

hátsókert 1,0m x 3,4 m 

legnagyobb beépítettség 60% 
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legkisebb zöldfelület 25% 

legnagyobb építménymagasság 12,0 m 

legkisebb kialakítható telekméret - homlokvonal - 

 - mélység - 

 - telekméret 5000 m2  

kizárólagos használat gyártás, szerelés, forgalmazás, egyéb 
ipari jellegű 

A szabadon álló beépítési mód meghatározása és a zártsorú beépítési módhoz tartozó építési hely jelölése 
között ellentmondás van, a módosítás során ezt célszerű feloldani. Az ellentmondás abból keletkezett, hogy a 
megvalósított bővítések visszajelentésére, alaptérképi jelölésére nem került sor. A 60%-ban megengedett 
beépítési felsőhatárt az elmúlt 4-5 évben megvalósított kétoldali bővítések révén még nem érték el, a kialakult 
beépítettség 55%. A meglévő csarnokhoz keletről és nyugatról is hozzá építettek, a hátsókert felöli előtető is 
homlokzatosítottan beépült. A bővítések és a burkolt felületek összessége miatt nem maradt meg a 25%-os 
minimális zöldfelületi mérték. A telken belüli zöldfelületi arány 13,6%, 953m2. A telephely burkolt felületeinek 
összessége 1505m2, ez a telek területének 21,5%-a. A felülvizsgálati HÉSZ 3. melléklete 8. táblázatában 
rögzített paraméter sor a következőket tartalmazza: 

A kérelem alapján ezt is módosítani szükséges mivel nem tartható a szabadon álló beépítési mód a zártsorú 
beépítési módhoz tartozó épület elhelyezéssel. Ténylegesen nincsen se oldalkert se hátsókert, az egyik legalább 
6,0m lenne, a másik legalább 12,0m (az 1,0m-2,06m közötti érték nem tekinthető oldalkertnek.). A bővítések 
révén létrejött kialakult beépítettség jelenleg még kisebb, mint a megengedett 60%. A tervezett dongasátor nem 
épület, így nem része a beépítési mérték számításnak. Ennek ellenére célszerű olyan új építési övezetet 
meghatározni ahol a nagyobb beépítettség is megengedett az OTÉK keretein belül. A beépítettség és a burkolt 
felületek összessége miatt a telek zöldfelületi aránya lényegesen kisebb, mint 25%. Ennél a paraméternél nem 
csak kisebb arány, de állami főépítészi OTÉK alóli felmentés is szükséges. 

3.4.4. Településképi rendelet (Tkr)  

Gazdasági építési övezeten belül csak a porta épület elhelyezésére vonatkozóan tartalmaz egyedi követelményt, 
engedményt a rendelet. Így a településképi rendelttel ütközés nem áll fenn. A telephelyen 1db épület áll, egyes 
részei eltérő magasságúak. Külön álló portaépülete nincs a telephelynek és nem is igény a portát a bejárati kapu 
elé az előkertbe a behajtóba vagy a parkolóba kihelyezni. 

Városképi szempontból a tervezett új városi gyűjtőút a város egyik új bevezető kapuja lesz városi és főépítészi 
elképzelés szerint. Az is lehet, hogy a gazdasági forgalom szempontjából válik jelentős úttá az új út. A 84. számú 
II. rendű főút és az Ágfalvi út között, a városba bevezető szerepe lakossági és idegenforgalmi szempontból 
kevésbé lesz meghatározó. Az új tervezett út mindkét oldalán jelentős a gazdasági célú fejlesztés számára 
kijelölt területhasználat. Az új úttól nyugatra a Gksz , keletre a Gip területfelhasználási besorolás a meghatározó. 
A várost nyugatról elkerülő északnyugati forgalmi gyűrű legfontosabb szerepe az átmenő és a gazdasági, 
valamint a hivatásforgalom levezetése a Belváros és a belső keskenyebb közterületek tehermentesítése. A 
városképi megjelenés nyilvánvalóan nem közömbös. Irányelvet a településképi rendelet erre vonatkozóan nem 
tartalmaz. Ugyanakkor a gyártástechnológia miatt az utcaképbe, városképbe illesztés a növényfallal most is 
megoldott. Tömör pormegfogó falat képeznek a telekhatár menti örökzöldek (boróka, tuja, hamisciprus). 

8. Gip jelű ipari gazdasági építési övezet 3. MELLÉKLET 8. TÁBLÁZAT  
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Örökségvédelem 

A kapott adatszolgáltatás alapján jelen módosítás épített és táji védett örökséget nem érint. Nyilvántartott 
régészeti lelőhely az Ágfalvi út déli oldalán tervezett lakóterületi fejlesztés jövőbeli telkeit érinti.   

Az UNESCO világörökségi címet 2001-ben elnyert Fertő/Neusiedler See „KULTÚRTÁJ” a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatásaként kapott pontos lehatárolás szerint Sopron Balf településrészét 
foglalja magában, ami távol van a módosítási helyszíntől. HIRSCHLER-GLAS Kft telke nem világörökségi 
helyszín, nem része a védőövezetnek. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól kapott adatszolgáltatás szerint a módosítási helyszín közelében műemlék 
nem található. A tervezett beruházás országosan, vagy helyileg védett épületet, épített örökséget, egyedi 
tájértéket nem érint. 

3.5. A MÓDOSÍTÁSI IGÉNY ÖSSZEFOGLALÁSA 

A módosítás részeként összhangot kell teremteni a városi közösségi érdek, vagyis az északi irányú tervezett út 
helyének a biztosítása és a jogos magánérdek, vagyis a csökkentett területű telephelyen a porterhelés elleni 
technológiai védelem gépészeti berendezéseinek és védő sátrának elhelyezhetősége között. Cél hogy az út 
helyigénye és a telephely biztonságos működése is biztosított legyen az adott területileg korlátozott keretek 
között. Az út, ha felüljáróvá válik, elférjen a kiszabályozott közterületen, úgy hogy ne korlátozza az építési telek 
telephely jellegű használatát. Az építési telken is úgy kell elhelyezni a gépészeti berendezéseket védő sátrat, 
hogy az nem akadályozza a közterületen megvalósuló műszaki építmények megépíthetőségét, 
karbantarthatóságát (felüljáró vasbeton támfala körbejárható és karbantartható maradjon). 

A kérelem szerint az Ágfalvi úttól induló és a vasút fölött átívelő új városi gyűjtőút megvalósításakor keletkező és 
az üzemelés idején képződő porterhelés ellen kívánnának védekezni egy könnyűszerkezetes sátorszerű 
építménnyel. A növényfal, ahogy most is a jövőben is a sátor építménnyel együtt teljes védelmet teremthet. A 
sátor építmény fogadná be az épület klímatizálásához pormentesítéséhez szükséges gépészeti berendezéseket 
is. A gépészeti elemeket a csarnok tetőzete nem bírja el, újraépíteni a teljes fedést, tetőzetet nem kívánják. 
Városképi szempontból a tetőre helyezett gépészeti berendezések látványa nem teremt városkapu jellegű 
arculatot. Az épület mellé helyezett építmények - berendezések városképi szempontból kevésbé zavarók. 

A szabályozási tervi módosítás célja a gépészeti fejlesztési lehetőség építésjogi kereteinek a megteremtése. 
Ezért az SZT-re rákerül az újra pontosított építési hely. A HÉSZ-ben részben változik az építési övezet paraméter 
sora, hogy befogadhassa a fejlesztést.  

 

A HIRSCHLER-GLAS TERVEZETT SÁTOR ÉPÍTMÉNYÉNEK ÉS A MEGLÉVŐ CSARNOKÉPÜLETÉNEK HELYZETE 
(adatszolgáltatásként kapott) 
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A felső homlokzat az Ágfalvi út felöl, illetve a parkoló felöl jeleníti meg a meglévő épületet és a gépészetet 
befogadó donga-sátrat. Ez a látvány az Ágfalvi út felöl teljesen takart marad a telekhatáron lévő 3-5m magas 
előkerti növényfalnak köszönhetően. A 2. homlokzati rajz az északi hátsókert leendő oldalkert felöli nézetet 
mutatja. Az épület középrészének szalag ablakai korlátozást jelentenek az északra lévő telek beépíthetősége 
szempontjából, mivel az ablaksor telekhatár közeli telekhatár menti tűzgátlása tűzszakaszolása nem jön létre a 
kellő távolság hiányában. Célszerű valamilyen telekhatár-rendezést megvalósítani az oldalkert biztosítása és a 
korlátozó hatás csökkentése érdekében. Ez a két fél közös megállapodása esetén lehetséges, ennek hiányában 
marad a korlátozás. 

A sátor felső érintő vonalának magassága +5,64m. A régi csarnokrész attika magassága és 
homlokzatmagassága 5,10m, a kétoldali bővítmény homlokzatmagassága 7,1m. A megépített épület és a 
megvalósítani kívánt építmény is belefér az építési övezetben megengedett 12,0m-es épületmagasságba. A 
felüljáró vasúti űrszelvény igénye 7,5m, e fölött alakul ki a hídszerkezet, útpálya, leesést akadályozó védőkorlát. 
Az új útról, ha egyáltalán látható bármi is vezetés, közlekedés haladás közben, csak az épület és a dongasátor 
felülnézete. A nyugati telekhatár meglévő növényfala ott ahol lehetséges megtartandó, ahol hiányos 
kiegészítendő, az egymásra gyakorolt kedvezőtlen határok kiszűrése érdekében. (A természetes „növényfal” 
porterhelést csökkentő hatása sokszor nagyobb mint a gépészeti berendezéseké, és nem képez zajterhelés 
növekedést) 

Az OTÉK előírása alapján a zöldfelületi mérték csak állami főépítészi eltérési engedéllyel, hozzájárulással 
csökkenthető az igényelt 10%-os mértékre. Indokoltságot adhat a csökkentésre a telekhatár menti meglévő 
megmaradó kiegészülő „növényfal” biológiai aktivitási érték egyezősége a 25%-os gyepfelület biológiai aktivitás 
érték egyezőségével. 

A dongasátor könnyűszerkezete, és ponyva borítása – jellegéből és léptékéből adódóan – sem a környező 
területhasználatokra, sem az infrastruktúra-elemekre sem a településképi követelményekre nem lesz 
kedvezőtlen hatással. 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

4.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Jelen dokumentáció csak a módosítással érintett terület és a tervezési feladatnak megfelelő mélységben 
tartalmazza az alátámasztó javaslati részt. 

A módosítási igény a magasabb szintű területrendezési tervek kereteit, a településfejlesztési koncepció 
elhatározásait nem érinti. A TSzT és a szabályozási tervi módosítás között az összhang eddig is meg volt és a 
jövőben is megmarad. A fejlesztés nem jár TSzT változtatással, terület-felhasználási átsorolással, így nem idéz 
elő településszerkezeti változást.  

Jelen módosítás a 2021. július 1. előtti OTÉK alapján készül, mivel 2011. évben történt meg a hatályos 
terv elfogadása.  

Az OTÉK fogalom meghatározását tartalmazó 1. melléklete szerint:  

114. Telek beépített területe: a telken álló épület 1,00 m-nél magasabbra emelkedő részeinek, az 1,00 m-es 
vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül 
kell hagyni: 

a) mezőgazdasági, gazdasági és különleges beépítésre szánt területen a legfeljebb 9,00 m-es, egyéb terü-
leten a legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház) és fóliasátor, 

b) az épülethez tartozó előlépcső, tornác, előtető, valamint a terepcsatlakozástól legalább 2,00 m-rel ma-
gasabban lévő erkély, függőfolyosó, ereszpárkány – az épület tömegétől kiálló részeinek – az épület-
től számított 1,50 m-es sávba eső vízszintes vetületét. 

Ez alapján a beépítettségbe nem számít bele a gépészeti berendezéseket fedő dongasátor mivel nem 
épület és a manipulációs terek fölé nyúló előtető. 

A kialakult beépítési mértéket a jelen gépészeti fejlesztés nem növeli meg, ennek ellenére az általános gazdasági 
építési övezethez tartozó 70%-os beépíthetőségi felső határt célszerű megadni (a korábbi OTÉK alóli felmentés 
helyett). A gazdasági környezeten belül ez az átsorolás kedvezőtlen hatást nem keletkeztet. 
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4.1.1. A szabályozási terv módosítási javaslata 

A Hirschler tömbjére készülő SzT/11.-m/2021 jelű szabályozási tervi módosítás beépül a hatályos helyi építési 
szabályzat mellékletei közé, mind addig, amíg az hatályban marad. 

A szabályozási terven a *-gal ellátott építési övezet átkerül Gipá-1/Z-70%-12,0m-5000m2 jelű építési övezetbe. A 
rendelettervezetben az építési övezet paraméterei, valamint a zártsorú beépítési módhoz tartozó befoglaló 
építési hely kerül meghatározásra. Az építési hely lehetővé teszi, hogy a gépészetet befogadó dongasátor 
felállítása megtörténhessen. A fejlesztés parkoló kapacitásnövekedési igénnyel és infrastruktúra fejlesztési 
igénnyel nem jár.  

A 10%os zöldfelületi minimumhoz a záró véleménykérésnél az önkormányzatnak meg kell kérnie az OTÉK 
rendelkezésétől való eltérést (25%-os zöldfelület helyett 10%-os zöldfelület, telekhatárok menti „növényfalként” 
kialakítva.) 

4.1.2. Helyi építési szabályzat módosítási javaslata 

Az építési szabályzat új SzT/11.-m/2021 jelű melléklettel egészül ki, amely a jelen szabályozási tervi 
módosítást tartalmazza.  

A HÉSZ szövegében a Gipá-1/Z-70-12,0-5000m2 jelű építési övezet paraméterei kerülnek be. A beépítési mód 
zártsorú beépítési módra változik, mivel az északi és a keleti telekhatár mentén az építménymagassági felső 
határhoz tartozó oldalkert nem biztosítható. Az előkertet a szabályozási terv határozza meg az építési hellyel. Az 
Ágfalvi út felöl megmarad a 10m, de az új gyűjtőút felöl ez lecsökken a dongasátor igényelte mértékig. A 
legnagyobb beépítettség 70%-ra, 10%-kal növekszik, mozgási tartalékot képez a fejlesztés beépítési mérték 
számításának értelmezhetőségéhez. A legkisebb kialakítandó, megtartandó zöldfelület 10%-ra módosul, állami 
főépítészi hozzájárulás esetén. A korábban meghatározott építménymagassági felsőhatár nem változik. A 
kizárólagos használatként gyártó szerelő szolgáltató általános gazdasági rendeltetés lesz meghatározva. A 
parkolásra vonatkozó rendelkezéseket a HÉSZ-nek kell tartalmaznia, így a parkolóhelyek 100%-át telken belül 
kell kialakítani. 

Az egyeztetés alatt lévő 4 városrész HÉSZ-be a fenti paraméter sorral tud beépülni a jelen módosítás. 

4.2. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ HATÁSA 

A fejlesztés a Hirschler-Glas gyártástechnológiai biztonságát növeli. A módosítási helyszínen nem változik meg a 
területhasználat, sem az infrastruktúra-eleme. A közlekedési és közlekedés fejlesztési kapcsolatok is a korábbiak 
maradnak. A gépészeti fejlesztés a közlekedési forgalmi viszonyokat nem változtatja meg. A beruházásnak 
kedvezőtlen hatása a környező területek területhasználataira nincs. Zajvédelmi szempontból a gépészeti 
berendezések lefedésnek kedvező a környezetre gyakorolt hatása. 

Az építési övezetben a teljes közműellátás az igény, így a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem 
következhet be. A dongasátor külső felületéről összegyűlő csapadékvizeket a telephely csapadékvíz elvezető 
rendszerébe be kell kapcsolni. Forgalmi és porterhelés, levegőszennyezés nem jön létre, a kapacitás változatlan 
marad.  

A könnyűszerkezetes nagyobb méretű sátor a felüljárón gyalogközlekedő számára feltáruló látványban némi 
változást jelenthet a felüljáró megvalósulása után. A vasúti űrszelvény igénye 7,5m. Közel 9m-es 

8. Gip jelű ipari gazdasági építési övezet 3. MELLÉKLET 8. TÁBLÁZAT  

 A B C D E - F G H I 
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magasságból lehet majd rálátni az 5,5m magasan közelében lévő donga felületre, a felüljáró széléről. A tervezett 
módosítás a gépészeti fejlesztés megvalósítása jelentős környezeti terhelő hatást és településképi 
kedvezőtlen hatást nem okoz.  

A védő szerepű növényfalat a telekhatárok mentén lehetőség szerint meg kell őrizni. (boróka, tuja, hamisciprus 
zárt fala) 

4.3. TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY 

A módosítás nem érinti a hatályos területfelhasználási besorolásokat, ebből kifolyólag sem a település területi 
mérlege, sem a biológiai aktivitásérték egyensúlya nem változik. 

4.4. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Az összhangot a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: MTrTv.), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint Győr-Moson-Sopron megye területrendezési 
tervének (GYMSMTrT) előírásaival a településszerkezeti terv szintjén kell igazolni. A településszerkezeti terv 
nem módosul, így nincs hatással a térségi és településszerkezeti tervek összhangjára. 

4.5. ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 

A jelenleg hatályos településfejlesztési koncepció (TFK) elfogadása a 284/2014. (XI. 27.) Kgy. határozattal 
történt. A koncepció alapcélja, hogy Sopron a Fertő-térség multifunkciós – gazdasági, szellemi, kulturális, 
egészségügyi, turisztikai – központjává váljon. A munkahely megőrzés a gazdasági célokat szolgálja. A 
módosítás célja összhangban van a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célkitűzésekkel. 

5. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

5.1. TÁJRENDEZÉSI ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT 

A gazdasági telephely telekhatárait a meglévő és tervezett közterület mentén 3-5m magas növényfal szegélyezi 
(boróka, tuja, hamisciprus). A kilátást és a belátást teljes mértékben korlátozza, az üzemi telket a környezetbe 
illeszti. Ez a szeparáltság a városi gyűjtőút megépülte után is megmarad, függetlenül attól, hogy szintben vagy 
felüljáróban valósul meg a közlekedéshálózati fejlesztés. A por megfogása és a porszűrés a maival egyenértékű 
marad. Ezáltal a módosításnak az utcaképi hatása nem jelentős, a településkép feltárulás változásait nem 
eredményezi.  

5.2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

A módosítással érintett gazdasági telephely közlekedési kapcsolatai kielégítőek, és a beruházás nyomán nem 
változnak. A fejlesztés megvalósításának a fő közlekedéshálózati elemekre nincs hatása. A kiépített parkolók 
megmaradnak. A szabadtéri burkolt manipulációs raktározó felületek a dongasátor helyigényével csökkennek. 
Közösségi közlekedés: A gépészeti berendezéseket lefedő dongasátor megvalósítása nem terheli a jelenleginél 
nagyobb mértékben a közösségi közlekedés járatait, így fejlesztés ezen a területen nem szükséges. 

Parkolás: A jelenlegi használatból keletkező parkolási igény telken belül megoldott. Ebben a dongasátor 
felállítása változást nem keletkeztet. A parkoló és a közterületi telekhatár között a 3-5m magas növényfal 
biztosítja az OTÉK szerinti fásítást. Gyalogos és kerékpáros közlekedés: Az Ágfalvi út déli, lakótelkek felöli 
oldalán halad a kiépített járda és kerékpárút. Közvilágítással ellátott. A fejlesztés a gyalogos és kerékpáros 
közlekedésre semmilyen hatással nincsen. 

5.3. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A módosítási helyszínen és környezetében teljes közművesítettség biztosított. Jelen szabályozási tervi módosítás 
új fejlesztési területet nem jelöl ki. A területen a beruházás kapcsán a közműhálózat fejlesztésre nincs szükség. 

A városban a vízi közművek a Soproni Vízmű Zrt. kezelésében vannak. A tömböt határoló közterületek mentén 
a vízellátás és a vízelvezetés vonalas infrastruktúra elemei egyaránt megtalálhatók. Az Ágfalvi út nyomvonalán 
jelentősebb szennyvízcsatorna húzódik. A tervezett beruházás az ivóvíz-ellátás és a szennyvíz-elvezetés 
szempontjából közműhálózati fejlesztést nem igényel. 
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A módosítással érintett tömb déli határán nyílt csapadékvíz elvezető árok húzódik. A jövőben megvalósuló 
fejlesztések, korszerűsítések során figyelembe kell venni a klímaadaptációs szempontokat. A gépészeti 
berendezéseket fedő dongasátor nem terheli a környezet csapadékvíz elvezető rendszerét. Az új építmény az 
amúgy is burkolt felületrész helyére kerül. 

Energiaellátás: Az elektromos áramot a településen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szolgáltatja. A 
településen a teljesítményigények hosszú távon is kielégíthetőek a meglévő alállomásokról. A tervezett 
dongasátor nem igényel fűtést klímát, jelentős energia igény többletet nem eredményez, a tevékenységhez 
szükséges villamos energiaellátást biztosító bővítés a jelenlegi hálózaton megvalósítható. 

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. kezelésébe tartozó középnyomású gázhálózat van, amely alkalmas a 
távlati gázigények kielégítésére. A tervezett fejlesztésnek gázigénye nincsen. 

5.4. VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Sopron belterületei vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokkal lefedettek. A tervezési terület 
környezetében több szolgáltató hírközlési hálózata megtalálható. A módosítás nyomán új fejlesztési igények 
várhatóan nem keletkeznek. 

5.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Összességében elmondható, hogy a tervezett fejlesztés védett elemet nem érint, a fejlesztések kapcsán a 
természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható. A módosításnak nincs hatása a külterületi 
tájhasználatra, a hatályos tervben megfogalmazott zöldfelületi javaslatokra. 

A módosításnak nincs hatása a HÉSZ-ben korábban rögzített környezetvédelmi rendelkezésekre, vagyis 
az országosan és helyileg meghatározott vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, levegő-tisztaságvédelmi 
szempontok, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok nem változnak. A létesítéssel, építkezéssel járó 
forgalom, zaj és porterhelés a közvetlen környezetet fogja érinteni. Törekedni kell a környező területet 
legkevésbé zavaró módon történő kivitelezésre.  

5.6. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§. (3) 
bekezdése értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél és helyi építési szabályzatnál a 
rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti 
meghatározása alapján kell eldönteni. A jelenleg hatályos tervhez viszonyítottan a módosítás egyetlen övezet 
paramétereinek változásával, valamint a szabályozási terv egy telekre vonatkozó kiegészülésével jár. A tervezett 
módosítás a tömb telkeit átsorolja Gipá jelű általános gazdasági építési övezetbe. Az építési övezethez tartozó 
telken belül növekszik meg az építési hely a szabályozási terven és ezzel a gépészeti sátorépítmény felállítását 
teszi lehetővé a módosítás. Mivel a gépészeti sátor nem épület a beépítési mértéket nem növeli meg, a korábbi 
módosítás után megépült bővítmények adta 50% feletti beépítési mérték változatlan marad. A gépészeti sátor a 
vízzáróan burkolt külső szabad manipulációs felületre kerül. A jelenleg is 10% körüli zöldfelületi mértéket nem 
csökkenti tovább. Az Ágfalvi út és a tervezett új gyűjtőút közterületi telekhatárán élő növényfal képez térbeli 
lehatárolást a közlekedési felületek keltette porterhelés szűrése érdekében. Az örökzöldek sorfala biológiailag 
aktív felülete valamennyire ellensúlyozza a csekély zöldfelületi mértéket.  

A módosítás jelentős környezeti hatást nem eredményez, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem 
szükséges az önkormányzat véleménye szerint. 
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1. MELLÉKLET: A TT/08518-M1/21 MUNKASZÁMÚ, SZT/11.-M/2021 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁS A VASÚTI 
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2. MELLÉKLET: A TT/08518-M1/21 MUNKASZÁMÚ, ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ 
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2021.(… ...) önkormányzati rendelete 
Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

17/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
vasúti nyomvonal telke – Öntöde utca – Ágfalvi út – tervezett északi elkerülő út általhatárolt tömbre 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 42/A. §-ban biztosított, az állami főépítész véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

1. § Sopron, Északnyugati városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
24/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 22. §-a a következő (9) bekezdés 
rendelkezésével egészül ki: 

„(9) A Gipá-1 általános ipari gazdasági építési övezet előírásai a következők: 

tervi jele: Gipá-1 / Z-70%-12,0m-5000m2  
Elhelyezhető 
funkció 

Olyan gazdasági célú ipari építményben kialakítható funkció, amely más beépítésre 
szánt területen nem helyezhető el. A funkció a környezetre jelentős hatást nem 
gyakorló kell legyen, környezeti hatását tekintve. (pl.: összeszerelés, gyártás, 
kereskedelem, szolgáltatás, raktározás, irodai, szervezési) 

Tiltott funkció lakó 
Közművesítés 
feltételei 

a telken teljes közműellátás biztosítandó 

Telekalakítás 
lehetőségei 

telekalakítás nincsen korlátozva legkisebb kialakítható telekterület: 5000m2 

Beépítés módja: 
zártsorú, 
telekhatártól 
telekhatárig tartó 
építési hellyel 

legnagyobb beépítettségi 
mérték 
70% 

legnagyobb szintterület 
sűrűség 
- 

legkisebb zöldfelület 
 
10% 

Elhelyezhető 
épületek száma: 
több  

elhelyezhető 
melléképítmények 
- 

megengedett 
legkisebb előkert 
- 

megengedett 
legkisebb oldalkert 
- 

megengedett 
legkisebb hátsókert 
- 

megengedett legnagyobb 
építménymagasság 
12,0m 

tető kialakítása 
- 

tető maximális szélessége 
- 

tető héjazata 
- 

építési övezetben található védettségi kategóriák: - 
kerítésre vonatkozó rendelkezések:                       - 
terepszint alatti beépítési mérték:                           - 

2. § A rendelet 1. mellékletének (Szabályozási terv) 11. tervlapja helyébe a TT/08518-M1/21 munkaszámú 
rendelet 1. mellékleteként az SzT/11-M/2021 jelű szabályozási terv lép. 

3. § Jelen rendelet 2021. ………….. ... napján lép hatályba és csak az Északnyugati városrész felülvizsgálati 
rendeletbe (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) történő bedolgozást követően veszti hatályát. 

 

 
Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs 

polgármester jegyző 
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