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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 

 
A Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 5. 
pontjában, valamint az országos ipari park koncepcióról szóló 1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban 
foglaltak alapján a NIPÜF Zrt.-vel folytatott egyeztetések eredményeként került kijelölésre Sopron 
város külterületén az a közel 30 hektár nagyságú terület, amelyet a Kormány 1844/2020. (XI. 24.) 
Korm. határozatával beruházási célterületté nyilvánított, valamint a beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította 
340/2021. (VI.14.) Korm. rendeletével annak érdekében, hogy a területen az ipari tevékenység 
előkészítéséhez szükséges feladatok mielőbb megkezdődhessenek. Ezen döntés összhangban van a 
térségben megvalósítandó út és egyéb infrastrukturális fejlesztésekkel, amelyek egy részét az 
Önkormányzat a Településfejlesztési Operatív Programból származó forrás felhasználásával valósítja 
meg. 
 
1844/2020 (XI.24.) Kormányhatározat a beruházási célterületté nyilvánításról: 
 

 



5 
 

 

340/2021. (VI. 14.) Kormányrendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. 
rendelet módosításáról 

1. MELLÉKLET A 340/2021. (VI. 14.) KORM. RENDELETHEZ 

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 67. és 68. sorral egészül ki: 

  (A B C 

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt 
kormánymegbízott) 

67. Ipari park kialakítása, 
továbbá az ahhoz 
kapcsolódó építmények, 
útépítés, közmű- és 
csatlakozási, valamint 
egyéb infrastruktúra 
fejlesztések 
megvalósítására irányuló 
beruházások Sopron 
külterületén 

Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő, az 
ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0389/4, 
0389/5, 0389/6, 0390/172, 0390/174, 0390/175, 
0390/180, 0390/181, 0390/182, 0405/1, 0405/53, 
0405/54, 0405/55, 0405/56, 0405/57, 0405/58, 
0405/59, 0405/60, 0405/61, 0405/62, 0405/63, 
0405/64, 0405/65, 0405/66, 0405/67, 0405/68, 
0405/69, 0405/70, 0405/71, 0405/72, 0405/73, 
0405/74, 0405/75, 0405/76, 0405/77, 0405/78, 
0405/79, 0405/80, 0405/81, 0405/82, 0405/84, 
0405/85, 0405/86, 0405/87, 0405/88, 0405/89, 
0405/90, 0405/91, 0405/92, 0405/93, 0405/94, 
0405/95, 0405/96, 0405/97, 0405/98, 0405/99, 
0405/100, 0405/101, 0405/102, 0405/103, 
0405/104, 0405/105, 0405/106, 0405/107, 
0405/108, 0405/109, 0405/110, 0405/111, 
0405/112, 0405/113, 0405/115, 0405/116, 
0405/117, 0405/121, 0405/122, 0405/123, 
0405/125, 0405/126, 0405/148, 0405/149, 
0405/150, 0405/151, 0405/152, 0405/153, 
0405/154, 0405/155, 0405/156, 0405/157, 
0405/158, 0405/159, 0405/162, 0405/172, 
0405/176, 0405/180, 0405/193, 0405/194, 
0405/196, 0405/199, 0405/202, 0411/2, 0411/3, 
0411/5, 0411/7, 0411/8, 0411/9, 0411/10, 
0411/11, 0411/12, 0411/13, 0411/14, 0411/15, 
0411/16, 0411/17, 0411/18, 0411/19, 0411/20, 
0411/21, 0411/31, 0411/32, 0411/33, 0411/34, 
0411/35, 0411/36, 0411/37, 0411/38, 0411/42, 
0411/43, 0411/44, 0411/45, 0411/46, 0411/47, 
0411/48, 0411/49, 0411/50, 0412, 0413 és 0414 
helyrajzi számú ingatlanok 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető 
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Rendezési tervi előzmények: 
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzatot Sopron 
Megyei Jogú Város külterületére a 13/2008.(IX.28.) rendeletével állapította meg. 
 

 
Sopron MJV teljes külterület/ a módosítással érintett terület elhelyezkedése 

 
 
Az Innovációs és Technológiai Centrum fejlesztés I. ütem céljából Sopron MJV 2018-ban módosította 
a településrendezési eszközeit: 
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 230/2018.(IX.27.) határozatával módosította 
Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervét. 

 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2018.(IX.28.) önkormányzati 
rendeletével módosította a Külterület szabályozási tervét és Helyi Építési szabályzatát.  
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1.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA A TERVEZÉSI FELADATOK 

ISMERTETÉSE  
 

A településrendezési terv módosításának oka: 
Magyarország Kormánya és Sopron MJV Önkormányzata 2015. márciusában együttműködési 
megállapodást kötött több, a város életében meghatározó szerepet játszó fejlesztés megvalósítása 
érdekében. Az egyik ilyen terület a gazdaságfejlesztést szolgáló, azt támogató és kiszolgáló ipari és 
innovációs központ létesítésének elősegítése, az optimális gazdasági környezet megteremtése. 
Az Innovációs és Technológiai Centrum II. üteme Sopron Megyei Jogú Város területén a NIPÜF 
Sopron Kft. mint Beruházó, Költségviselő közreműködésével valósul meg.  
Módosítani szükséges a Településszerkezeti tervet a Külterület szabályozási tervet, illetve a Helyi 
Építési Szabályzatot annak érdekében, hogy az ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó 
építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósíthatóak 
legyenek. 
 
A településrendezési terv módosításának célja: 
Az Innovációs és Technológiai Centrum II. ütemének településrendezési megalapozása. 
 
A településrendezési terv módosításának várható hatása: 
A gazdasági vállalkozások segítésével a város gazdasági potenciáljának növekedése 
 
A tervezési feladat: 
Sopron Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0389/4, 0389/5, 0389/6, 
0390/172, 0390/174, 0390/175, 0390/180, 0390/181, 0390/182, 0405/1, 0405/53, 0405/54, 0405/55, 0405/56, 
0405/57, 0405/58, 0405/59, 0405/60, 0405/61, 0405/62, 0405/63, 0405/64, 0405/65, 0405/66, 0405/67, 0405/68, 
0405/69, 0405/70, 0405/71, 0405/72, 0405/73, 0405/74, 0405/75, 0405/76, 0405/77, 0405/78, 0405/79, 0405/80, 
0405/81, 0405/82, 0405/84, 0405/85, 0405/86, 0405/87, 0405/88, 0405/89, 0405/90, 0405/91, 0405/92, 0405/93, 
0405/94, 0405/95, 0405/96, 0405/97, 0405/98, 0405/99, 0405/100, 0405/101, 0405/102, 0405/103, 0405/104, 
0405/105, 0405/106, 0405/107, 0405/108, 0405/109, 0405/110, 0405/111, 0405/112, 0405/113, 0405/115, 
0405/116, 0405/117, 0405/121, 0405/122, 0405/123, 0405/125, 0405/126, 0405/148, 0405/149, 0405/150, 
0405/151, 0405/152, 0405/153, 0405/154, 0405/155, 0405/156, 0405/157, 0405/158, 0405/159, 0405/162, 
0405/172, 0405/176, 0405/180, 0405/193, 0405/194, 0405/196, 0405/199, 0405/202, 0411/2, 0411/3, 0411/5, 
0411/7, 0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0411/12, 0411/13, 0411/14, 0411/15, 0411/16, 0411/17, 0411/18, 
0411/19, 0411/20, 0411/21, 0411/31, 0411/32, 0411/33, 0411/34, 0411/35, 0411/36, 0411/37, 0411/38, 0411/42, 
0411/43, 0411/44, 0411/45, 0411/46, 0411/47, 0411/48, 0411/49, 0411/50, 0412, 0413 és 0414 helyrajzi számú 
földrészleteket általános mezőgazdasági területből gazdasági területbe sorolása.  
 
2.  A TERVEZÉSI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

 
A módosítással érintett területet a Magyar Kormány 1844/2020 (XI.24.) határozatával beruházási 
célterületté nyilvánította, valamint a tervezett fejlesztést 340/2021. (VI.14.) Korm. rendeletével 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította annak érdekében, hogy a 
területen az ipari tevékenység előkészítéséhez szükséges feladatok mielőbb megkezdődhessenek. 
 
A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés 
a) pontja szerint kiemelt nemzetgazdasági beruházás okán tárgyalásos eljárás keretében történik. 

 
„314/2012. (XI.8.) 32.§ (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint 
történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítása miatt indokolt,” 
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3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

3.1. 2018.ÉVI CXXXIX TÖRVÉNY MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEK 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET VIZSGÁLATA 
 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 
19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb szintű terv 
célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű terveknek meg 
kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési tervnek. 
 

 

Országos Területrendezési Terv 
Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 

Az Országos területrendezési tervben Sopron térségét érintő vonalas elemek:  

 

 

 

Sopron Város közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák 
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Az OTrT Sopront érintő övezetei 
 

 
Erdők övezete 

 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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Világörökségi és világörökségi várományos területek által érintett települések 

 
 

 
 

Országos ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 
hálózat pufferterület övezete 

 

 



11 
 

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét 2020 májusában jóváhagyta a Közgyűlés 
Elnöke. A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5./2020.(V. 5.) számú rendelete 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről 
A megyei közgyűlés elnökének 15/2020. (V.5.) számú határozata Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési 
ajánlásokról és a határozattal elfogadásra kerülő, egyedi megyei övezetekről. 
 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Sopron közigazgatási 
területét a település területét az alábbi fő térségi terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve I. 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei térségi szerkezeti tervből 

 



12 
 

 

 
Sopron Város közigazgatási területét érintő műszaki infrastruktúra elemek. 

 

 

Sopron Város területi mérlege: 

T
el

ep
ül

és
 

Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti  (ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség (ha) 

Mezőgazdasági 
térség (ha) 

Vízgazdálkodási 
térség (ha) 

Települési 
térség(ha) 

Sajátos 
területfelhasználású 

térség (ha) 

Sopron 6120,50 3914,37 3685,03 180,81 178,45 
 

Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve térségi övezetei közül Sopron Város területét az 
alábbiak érintik, ezeket a településrendezési tervezés során figyelembe kell venni. 
 
Település Ökológiai 

hálózat 
magterületének 

övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 

ökológiai 
folyosójának 
övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 
puffer 

területének 
övezete (ha) 

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 

szántók övezete 
(ha) 

Jó termőhelyi 
adottságú 
szántók 

övezete (ha) 

Erdők 
övezete (ha) 

Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

övezete (ha) 

Sopron 
 

9702,84 125,29 1388,84 101,09 132,09 5975,23 368,32 

 
Település Tájképvédelm

i terület 
övezete (ha) 

Világörökségi és 
világörökségi 

várományos területek 
által érintett települések 

 

Vízminőség védelmi 
terület övezete (ha) 

Ásványi 
nyersanyagva
gyon övezete 
által érintett 

település 

Rendszeresen 
belvízjárta 

terület övezete 
(ha) 

Földalatti 
veszélyforrás 
területe által 

érintett település 

Sopron 
 

14982,58 IGEN 8745,24 IGEN 30,78 IGEN 

 
Település Győri agglomeráció és 

Soproni nagyvárosi 
településegyüttes 

övezete 

Natura 2000 
területek 

öüvezete (ha) 

Széleróziónak 
kitett terület 
övezete (ha) 

Nap és szélerőmű 
létesítésének 

korlátozásával érintett 
terület övezete (ha) 

Külfejtéses bányatelek 
kijelölésének korlátozásával 

érintett terület övezete 

Sopron 
 

IGEN 10654,89 1,39 15018,58 11489,42 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 

 

   
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből  
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 

   
 Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Földalatti veszélyforrás területe által érintett település 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Győri agglomeráció és Soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Natura 2000 területek övezete 
 

   
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Széleróziónak kitett terület övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete övezete 
 

    
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

   
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

    
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Tájképvédelmi terület övezete 

   
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Világörökségi és világörökségi várományos területek által érintett települések 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Vízminőség védelmi terület övezete 

   
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett település 
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

TERVEK BEMUTATÁSA 

A jelen településrendezési eszközök módosítás csak az innovációs központ II ütem területére terjed ki, 
a közlekedési és közművesítési hatásokra kitekintéssel. 
 
A tervezési feladat: 
Sopron Megyei Jogú Város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0389/4, 0389/5, 0389/6, 
0390/172, 0390/174, 0390/175, 0390/180, 0390/181, 0390/182, 0405/1, 0405/53, 0405/54, 0405/55, 0405/56, 
0405/57, 0405/58, 0405/59, 0405/60, 0405/61, 0405/62, 0405/63, 0405/64, 0405/65, 0405/66, 0405/67, 0405/68, 
0405/69, 0405/70, 0405/71, 0405/72, 0405/73, 0405/74, 0405/75, 0405/76, 0405/77, 0405/78, 0405/79, 0405/80, 
0405/81, 0405/82, 0405/84, 0405/85, 0405/86, 0405/87, 0405/88, 0405/89, 0405/90, 0405/91, 0405/92, 0405/93, 
0405/94, 0405/95, 0405/96, 0405/97, 0405/98, 0405/99, 0405/100, 0405/101, 0405/102, 0405/103, 0405/104, 
0405/105, 0405/106, 0405/107, 0405/108, 0405/109, 0405/110, 0405/111, 0405/112, 0405/113, 0405/115, 
0405/116, 0405/117, 0405/121, 0405/122, 0405/123, 0405/125, 0405/126, 0405/148, 0405/149, 0405/150, 
0405/151, 0405/152, 0405/153, 0405/154, 0405/155, 0405/156, 0405/157, 0405/158, 0405/159, 0405/162, 
0405/172, 0405/176, 0405/180, 0405/193, 0405/194, 0405/196, 0405/199, 0405/202, 0411/2, 0411/3, 0411/5, 
0411/7, 0411/8, 0411/9, 0411/10, 0411/11, 0411/12, 0411/13, 0411/14, 0411/15, 0411/16, 0411/17, 0411/18, 
0411/19, 0411/20, 0411/21, 0411/31, 0411/32, 0411/33, 0411/34, 0411/35, 0411/36, 0411/37, 0411/38, 0411/42, 
0411/43, 0411/44, 0411/45, 0411/46, 0411/47, 0411/48, 0411/49, 0411/50, 0412, 0413 és 0414 helyrajzi számú 
földrészleteket általános mezőgazdasági területből gazdasági területbe sorolása. 
 
 

 
A módosítással érintett földrészletek az e-közmű térképén 
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A módosítással érintett földrészletek a földhivatali alaptérképen 

 
 
Tervezett telekalakítási és beépítési paraméterek: 
 
Az ITC II. ütem területén tervezett területfelhasználás: általános gazdasági terület 
Tervezett beépítési mód: szabadon álló 
Legnagyobb beépítettség mértéke:  50% 
Legkisebb zöldfelület mértéke:   25% 
Legkisebb kialakítható telek terület:  5000 m2 
Legnagyobb épületmagasság: 15 m (A technológiai építmények meghaladhatják az 

épületmagasság mértékét.) 
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből/módosítással érintett terület 

 
A hatályos településszerkezeti terv Területfelhasználás című tervlapja a módosítással érintett területet 
mezőgazdasági területbe sorolja. 
A fejlesztési cél megvalósíthatóságához a területfelhasználás módosítása szükséges.  
Tervezett területfelhasználás: általános gazdasági terület 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből/ módosítással érintett terület 

 
A hatályos Külterület szabályozási terv a módosítással érintett területet általános mezőgazdasági 
övezetbe sorolja. 
A fejlesztési cél megvalósíthatóságához az övezeti besorolás módosítása szükséges.  
Tervezett építési övezet: általános gazdasági terület övezete. 
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A tervezett gazdasági terület beépítési koncepciója: 
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5. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 
5.1 KÖZLEKEDÉS 
 
A tervezéssel érintett területet délről a 8645. jelű, Sopron-Harka-Kópháza országos mellékút, 
összekötő út új szakasza határolja, mely az M85. jelű gyorsforgalmú út Sopron-kelet csomópontot köti 
össze az összekötőút megmaradó szakaszával. Az új szakaszon három konfliktuspontot alakítottak ki. 
Ezek az autóúti csomóponttól számítva a következők: 

 A 8 + 025 kmsz-nél egy körgeometriás csomópontot alakítottak ki, melyhez az ITC I. 
ütemének egyik feltáró útja fog csatlakozni. Ebbe a feltáró útba csatlakozhat a II. ütem egyik 
feltáró útja is. 

 A 7 + 660 kmsz-nél egy útcsatlakozást alakítottak ki, melyhez egy északi irányú 
mezőgazdasági út csatlakozik, melyről egy újabb út ágazik ki az összekötőúttal párhuzamosan, 
attól 14 méter távolságra. 

 A 7 + 260 kmsz-nél egy útkereszteződést alakítottak ki, mely csomópontban az összekötőút 
új szakaszát keresztezi a 86133.jelű Harka-M85 felé vezető bekötő út, és annak északi irányú 
folytatásában lévő mezőgazdasági út által alkotott útvonal együttes. 

 

 
 

A tervezéssel érintett szakasz      /Forrás: Google Earth Pro/ 

8 + 025 

7 + 660 

7 + 260 
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ITC II. ütem, közúti megközelítési javaslat 
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Közlekedési szempontból felmerülő kérdések a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban: 
 
1. Mindhárom csomópont felhasználható-e az ITC I-II ütemének feltárására, illetve – mivel 

szükségesnek tartjuk mindhárom csomópont kialakítását – milyen feltételekkel lehetséges ezek 
figyelembevétele. 

2. A 8645. jelű, Sopron-Harka-Kópháza országos mellékút tengelyétől számítva milyen távolságban 
lehet gazdasági épületet elhelyezni. 

3. Lehetséges-e telket kiszolgálni a 8645. jelű, Sopron-Harka-Kópháza országos mellékútról, 
amennyiben igen, milyen feltételekkel 

4.  A 8645. jelű, Sopron-Harka-Kópháza országos mellékútról kiágazó feltáró utakon az összekötő 
út tengelyétől mérten milyen távolságban lehetséges kapubehajtót nyitni a gazdasági területen 

 
5.2 ZÖLDFELÜLET 

 
A jelen településrendezési terv módosítás nem érinti Sopron város zöldfelületeit, nincs hatással azokra. 
 
Kivonat az ITC I. ütem Környezetrendezési koncepciójából, mely koncepció elvei a II: ütemnél is 
érvényben maradnak: 
 
„Zöldfelületek ipari parki jelentősége: 
Az ipari parkok területein megjelenő zöldfelületeket és az azokat alkotó, változó intenzitású 
növényállományokat több szempontból is kiemelt jelentőségűnek kell tekinteni. A növényzet nem 
csak a területek természetközeli megformálásához nyújtanak kiváló alapanyagot, hanem tudatos 
alkalmazásuk révén mind ökológiai, mind pedig esztétikai értelemben is kimagasló értéknövelő 
hatással rendelkeznek. A növényzettel borított felületek jelentősen elősegítik a csapadékvíz helyben 
tartását, párologtatásuk révén javítják a környező területek mikroklimatikus viszonyait: meleg 
időszakokban képesek hűsítő hatást gyakorolni szűkebb és tágabb környezetükre. Esztétikailag 
átgondolt alkalmazásukkal képesek az épített elemek karakterességének oldására, a vizuálisan zavaró 
épületek, építmények okozta konfliktusok esztétikus és városökológiai értelemben előremutató 
enyhítésére. 
A nagy lombkoronával rendelkező faegyedek jelentős árnyékoló hatással bírnak, melynek 
köszönhetően a lombkoronájuk alatt elhelyezkedő felületek sokkal kisebb mértékben melegszenek fel, 
mint a közvetlen napsütésnek kitett területrészek. Az árnyékolás következtében a felső, humuszban 
gazdag talajréteg vízkészletének párolgása lassítható, a burkolt felületek felmelegedése - és ezáltal 
annak környezetre történő kisugárzása - tekintélyes mértékben mérsékelhető. 
Az építészeti szerkezeteken megjelenő zöldfelületek jelentősen javíthatják az épületek hőháztartását. A 
zöldtetők (legyen szó extenzív félintenzív, vagy intenzív zöldtetőről, tetőkertről) mind épített 
szerkezeteiknek, mind pedig termőrétegüknek és növényállományuknak köszönhetően kimagasló 
hőszigetelő hatással rendelkeznek. Meleg, nyári napokon a rajtuk elhelyezkedő növényzet képes 
elnyelni a napsugárzás jelentős részét, ezáltal gátat szabva a termőréteg, a födémszerkezet és az 
épületeken belüli légréteg felmelegedésének. Mindezek mellett a zöldtetők termőréteg-vastagságuktól 
és növénytakarójuktól függően bizonyos mértékig a telekre előírt minimális zöldfelületi mértékbe is 
beszámíthatók. 
Az épületek homlokzatain elhelyezhető vertikális zöldfelületek (falra, támasztékra futó, kúszó, 
kapaszkodó növények) a zöldtetők jótékony hatásaihoz hasonló módon segítik az épületek belső 
hőháztartását, valamint felületi kiterjedésük révén kimagasló mértékben képesek hozzájárulni az egyes 
épített elemek környezetbe illesztéséhez. 
Közműnyomvonalak kijelölésének szempontjai: 
A zöldfelületek jótékony hatásait figyelembe véve elengedhetetlen a fejlesztési területek 
közműrendszereinek a zöldfelületekhez és azok elemeihez illeszkedő, azok létesítését nem 
ellehetetlenítő irányelvek mentén történő kialakítása. 
A közművezetékek nyomvonalának kijelölésénél különös tekintettel kell lenni a tájépítészeti 
koncepcióban felvázolt fasorok nyomvonalaira. A fák felszín felett megjelenő lombozatuk és törzsük 
mellett felszín alatt húzódó gyökérzettel is rendelkeznek. A gyökérzet fizikai kiterjedése a faegyedek 
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jelentős része esetén megegyezik lombozatának méretével. Nem elvárható, hogy a közművezetékek 
nyomvonalai ezen elvnek megfelelő távolságban kerüljenek kijelölésre, de a fáktól tartandó minimális 
védőtávolságot minden típusú közművezeték esetében figyelembe kell venni és be kell tartani! 
A kötelezően fásítandó parkolófelületek közművezetékeinek elhelyezése során kiemelt figyelmet kell 
fordítani a tájépítészeti koncepció által jelölt faegyedekre. A parkolók kötelező fásítását és annak 
mértékét jogszabály írja elő (OTÉK - 1997/253. Korm. rendelet), melyet annak megfelelően, az abban 
foglalt irányelvek mentén kell megvalósítani. A parkolófelületeken elhelyezendő közművezetékek és 
közműkiállások nyomvonalainak és pozícióinak kijelölése a fáktól minimálisan előírt 
védőtávolságokat betartva kell, hogy megtörténjen. 
A szabadabb tájépítészeti formálás számára lehetőséget biztosító területeken a növényegyedek 
pozíciójának, befoglaló formájának kijelölése során van lehetőség a közművezetékek nyomvonalaihoz 
történő igazodásra. Ezen területrészek zöldfelületeinek formálását a közműlétesítmények kijelölésével 
egyidejűleg, a közműtervezési és tájépítészeti tervezési szempontrendszerek kölcsönös figyelembe 
vételével, egymáshoz alkalmazkodva lehet megtenni. 
Felszíni közműelemek kijelölésének, formai kialakításának szempontjai: 
A felszín felett megjelenő közműkiállások és közműelemek elhelyezését a környező építészeti, 
tájépítészeti és szabadtér-építészeti elemek teljes körű figyelembe vételével, szükség esetén az 
alkalmazkodási lehetőségek mérlegelésével kell megtenni. 
A felszín felett megjelenő, közműcsatlakozást igénylő elemek, berendezési tárgyak (kandeláberek, 
ivókutak, vízarchitektúrák, stb.), közműhálózati részegységek (elektromos elosztószekrények, 
tisztítóaknák, gépészeti aknák, stb.) vizuális kialakítását az elkészített arculati terv, vagy arculati 
kézikönyv előírásai szerint kell megtenni. Típus termékek esetén elengedhetetlen azok arculati 
koncepcióba történő illeszkedésének megvizsgálása, így alkalmazhatóságának mérlegelése. 
Csapadékvíz helyben tartása: 
Ökológiai szempontból általános érvényű elv, hogy a területre lehulló csapadékvizet a legnagyobb 
mértékben helyben kell tartani. Ehhez olyan záportározó felületek kialakítása szükséges, melyek 
nagyobb zöldfelületi kiterjedéssel rendelkező területrészeken a talajfelszín mélyítésével képezhetőek. 
A záportározók révén a zöldfelületekre, épületekre, burkolt felületekre hullott és a szükséges 
mértékben megtisztított csapadékvíz helyszínen szikkasztható és/vagy tározható, jelentős mértékben 
hozzájárulva ezzel a csatornahálózat tehermentesítéséhez. 
Tűzoltási szempontok figyelembe vétele: 
A fejlesztési terület tájépítészeti és a zöldfelületi koncepciójának megfogalmazása és felvázolása során 
kiemelten kell kezelni az egyes telkek tűzoltó felvonulási útvonalait és területeit. Ezen közlekedési 
területeken növényzet csak azok zavartalan használatát lehetővé tévő követelmények figyelembe 
vételével helyezhető el. 
A tájépítészeti és közműkoncepciók kialakítása során mérlegelni kell tüzivíz tározására alkalmas 
vízfelületek, tófelületek kialakítását. A megfelelő gondossággal létrehozott, természetszerűen 
megformált vízfelületek nem csak tüzivíz tározóként, hanem az egyes területekre lehullott csapadékvíz 
puffertározójaként is funkcionálhatnak. Ezek a folyamatos vízborítottsággal rendelkező vízfelületek - 
elősegítve a csapadékvíz helyben tartását - pozitív vizuális és rekreációs hatásuk mellett ökológiai 
szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírnak”. 

 
 

5.3 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 

Kivonat az ITC I. ütem Tájépítészeti koncepciójából, mely koncepció elvei a II: ütemnél is érvényben 
maradnak: 

 
„Az ipari park tájépítészeti arculatának felvázolása során a természeti környezet és annak elemeinek 
megóvását, a park területén tulajdonosként, és/vagy bérlőként megjelenő vállalatok és az azok 
dolgozóinak igényeit kell előtérbe helyezni. A koncepciónak a megfelelő egyensúlyt megtalálva kell 
tükröznie az innovációt, a gazdaságosságot és a természeti környezet védelme iránti elkötelezettséget. 
Burkolt felületek 
Az ipari park területén létrehozott burkolt felületek mind minőségükben, mind pedig vizuális 
megjelenéseikben alkalmazkodnak a különböző használati módokhoz, terhelési osztályokhoz. Az 
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egyes telkeket feltáró utak felületei aszfalttal, a hozzájuk csatlakozó parkolósávok nagy teherbírású, 
vízáteresztő burkolatokkal kerülnek kialakításra. Ezek a felületek nem csak a rájuk hulló csapadékvíz 
helyben tartását kezelik, hanem a közlekedési sávok vízelvezetésében is jelentős szerepet játszanak. 
Az aszfaltozott felületeken a kerékpársávok a gépjármű közlekedési sávoktól festéssel elválasztva 
jelöltek. A burkolatok festésével nem csak sávjelölést, hanem egyéb jellegű, a tájékozódást segítő 
információk átadását is célszerű szolgálni. A közlekedési útvonalakkal párhuzamosan futó gyalogos 
járdák felülete vizuálisan a parkolósávokhoz igazodik. A rájuk hulló csapadékvíz elvezetését a 
mellettük futó zöldsávok teszik lehetővé. Az egyes telkeken belül megjelenő burkolt felületek 
kialakítása során szintén törekedni kell a csapadékvíz helyben tartására, ezért ezen területrészek 
alaprétegeinek építése esetén is a vízáteresztő szerkezeti rétegek képzését kell előtérbe helyezni. A 
burkolatok a felmerülő igényeknek megfelelően készülhetnek stabilizált szórt, térkő, aszfalt, vagy 
természetes kő felületekkel. 
Zöldfelületek 
A terület természetbarát jellegének hangsúlyozása, valamint a magas szintű vizuális megjelenést 
nyújtó arculatának kialakítása érdekében a park teljes területén törekedni kell a jogszabályokban előírt, 
min. 3 szintes növényállomány (40 db cserje és 1 db nagy lombkoronát nevelő fa / 150 m2) minőségű 
zöldfelületek létrehozására. A koncepció az ipari parkot feltáró útvonalak mentén kétoldali fásítást, 
valamint a parkolósávok 2 parkolóállásonként történő fásítását irányozza elő. A terület zöldfelületi 
koncepciójának megfogalmazása során általánosan követendő elvként kell felvázolni, hogy a 
kiszabályozott parkolófelületeket a jogszabályokban előírt mértékben kell fásítani, valamint hogy az 
alkalmazott növényegyedek a városi klímát jól tűrő, a Vasi és Soproni dombvidék növényföldrajzi és 
klimatikus viszonyaihoz, valamint a Nyugat-Dunántúl vagy Alpokalja flóravidék növényfajaihoz 
alkalmazkodó fajok és fajták (pl. Fraxinus, Acer, Tilia, Quercus nemzetségek fajai, alfajai és fajtái) 
lehetnek. A parkban kiszabályozott telkek zöldfelületi minimumát 20-30% között javasoljuk 
meghatározni. Ez alól az Innovációs Központ területe képez kivételt, itt célszerűnek tartjuk a 
zöldfelületi minimumot min. 55%-os mértékben szabályozni. A park teljes területének növényesítésére 
olyan átfogó zöldfelületi koncepciót kell készíteni, mely javaslatot ad mind a zöldfelületek formai 
kialakítására, mind pedig az alkalmazandó vezérfajok megnevezésére. A park teljes területén 
elsősorban a minőségi zöldfelületek kialakítására, nem pedig azok területi növelésére kell törekedni! 
Berendezési tárgyak 
Az Ipari Park egységes tájépítészeti arculatának meghatározásában a növényzet és a burkolt felületek 
mellett a szabadtéri berendezési tárgyak is kiemelt szerepet játszanak. A terület egységes vizuális 
megjelenését olyan arculati kódex létrehozásával kell segíteni, mely ajánlásokat tartalmaz mind az 
alkalmazható burkolati elemek, mind pedig a kihelyezhető berendezési tárgyak formai és műszaki 
paramétereit illetően. A berendezési tárgyak vizuális egységességét azonos színválasztékkal, azonos 
anyaghasználattal és formai megjelenéssel lehet fokozni. Ezen elvek ésszerű és átgondolt lefektetése 
nemcsak a későbbi tervezési munkát, hanem az egész terület szabadtereit érintő fenntartási folyamatok 
megszervezését és ütemezését is jelentősen segíti.” 
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