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Bevezetés
Szőc község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29-i ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” melyre két másik
pályázati cél mellett a településrendezési eszközök felülvizsgálatára is benyújtotta a Város és Ház Bt ajánlata alapján.
A pályázat sikeres lett, így a Településrendezési eszközök felülvizsgálatára valamint új Településfejlesztési Koncepció
elkészítésére Szőc község Önkormányzata a Város és Ház Bt –t 2016 novemberében megbízta.
A megbízásról, a munka elkészítéséről és a partnerségi szabályok megalkotásáról a Képviselő-testület az 57/2016. (XI.17.)
sz. határozatával döntött.
2016 év novemberében megtörtént az illetékes államigazgatási szervek és a környezet védelméért felelős szervek
tájékoztatása az új településfejlesztési koncepció elkészítéséről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról.
Első ütemben a Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció készült el (2017 május). Az Önkormányzat
véleménye szerinti javítások, kiegészítések megtörténtek 2017 szeptemberében.
A településfejlesztési koncepció véleményezése a településrendezési eszközök felülvizsgálatával egy ütemben történik.
A Képviselő-testület az előzetes partnerségi egyeztetést a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 57/2016. (XI.17). sz..
határozatban foglalt szabályok szerint folytatta le, így a partnerségi tájékoztatás is meghirdetésre került a partnerségi
szabályok szerinti módon., de a közbenső véleményezés már a 7/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelet alapján történik.
Jelen Alátámasztó munkarészek a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti tartalommal készültek el és 9. fejezetként
tartalmazza a Környezeti értékelést, mely a 2/2005.(I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti illetve az előzetes
tájékoztatásban kiküldött és a véleményezők által elfogadott tartalommal készült.
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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1.1 Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer, szabályozási koncepció
Szőc településszerkezetét elsősorban a kelet-nyugati irányú megközelítést szolgáló országos közút határozza meg,
Halimba és Nyírád felől. Az út közvetlenül a belterület északi határán halad. A történelmi településmag alapvetően egyutcás
szerkezetű, a jellegzetesen széles, az út közepén hangulatos zöldfelülettel rendelkező Kossuth utca ma is a település fő
utcája. Ennek kétoldalán lévő szalagtelkes beépítés a meghatározó és megőrzendő. A település külterületén csak az
északnyugati részen találhatók mezőgazdasági művelés alatt álló területek, illetve a murvabányához és az idősek
otthonához vezető észak-dél irányú Határvölgyi út két oldalán. Jelentős területet foglalnak el a rétek, legelők. A településtől
délkeletre emelkedő hegyoldalak és hegytetők erdővel borítottak, csakúgy, mint a település délnyugati részén lévő helyi
természetvédelmi terület nagy része.

Területhasználat vizsgálat

Településszerkezeti terv tervezet

Hatályos településszerkezeti terv

Szőc Településszerkezeti terve a 2007-es jóváhagyás óta nem módosult. A településrendezési eszközök felülvizsgálatakor
gyökeresen új igények nem jelentkeztek a tulajdonosoktól, érintett lakosoktól, partnerektől csak az önkormányzatnak voltak
módosítási szándékai illetve a változások a Veszprém megyei Területrendezési tervnek történő megfeleltetés miatt volt
szükséges. Az új településszerkezeti és szabályozási tervben nem kerültek a hatályos tervhez képest új szerkezetet
meghatározó elemek kijelölésre, csupán néhány meglévő vagy tervezett utcát érint szabályozási korrekció. Néhány
meglévő utcát a szerkezeti terv újonnan jelöl gyűjtőúti szerepre. Mindezek a közlekedési fejezetben kerülnek bemutatásra.
A település területfelhasználás rendszere kialakult, leginkább a beépítésre nem szánt területeken belüli változások a
jellemzőek, de kisebb területű új beépítésre szánt területek is Ezeket az alábbiakban részletezzük.
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Beépítésre szánt (beépített és további beépítésre kijelölt) területek esetében az építési telkek megengedett beépítettsége
legalább 10 %, a beépítésre nem szánt területek esetében a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 %.
Beépítésre szánt területek
Szőc beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik.
LAKÓTERÜLETEK
Falusias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
VEGYES TERÜLETEK
Településközpont terület
GAZDASÁGI TERÜLETEK
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Kereskedelmi, szolgáltató terület
Egyéb ipari terület
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Idősek otthona
Közmű terület
Mezőgazdasági üzemi terület
A szerkezeti terv a beépítésre szánt területeket minimális mértékben növeli, új nagyobb fejlesztési terület kijelölésére
gyakorlatilag nincs szükség. Ennek oka, hogy a rendezési tervben a település területén ma is kiterjedt beépítésre szánt, de
beépítetlen lakó és alulhasznosított gazdasági területek rendelkezésre állnak.
A belterületen belül található beépítetlen területek, foghíjtelkek valamint a korábban kijelölt lakóterületek a felmerülő
igényeket hosszú évekre biztosítani tudják.
A beépítésre szánt területek kismértékű bővítése általában a település szétterülésének megakadályozása miatt volt indokolt.
Új beépítésre szánt területek pl. a lakótelkek közé ékelődő kisebb magántulajdonú tervezett zöldterületek, mely már
részben beépültek, ezért ezeket lakóterületként, illetve gazdasági területként jelöli a terv. A Kossuth utcai telkek illetve a
kisebb telkek mögött mezőgazdasági hasznosítású terület, mely tervezett lakóterület Nyirádi út felé eső területe
mezőgazdasági területben maradt része is lakóterületbe kerül, ezt a szabályozási terv kötelező zöldfelületként jelöli.
A beépítetlen, kialakított illetve néhány telekmegosztással létrehozható telkek száma kb. 20-22. A Petőfi Sándor utca keleti
folytatásában az új feltárással kb. 16-20 db telek alakítható ki. Az önkormányzat szeretne minél több telket vásárolni, hogy a
fejlesztést irányítani tudja.
Külterületen a 074/2 hrsz-ú telek területe kerül Különleges mezőgazdasági üzemi területbe, az ott lévő meglévő ilyen jellegű
hasznosítás miatt.
Az egyes módosításokat területfelhasználási egységenként részletezzük:
Falusias lakóterület
A falusias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg
nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
Ide tartozik a szőci lakóterület jelentősebb része, különösen az egykori vagy jelenleg is szalagtelkes épületek. A kialakult
használat alapján a bekötő úttól (Preininger Kálmán utca) keletre fekvő kertvárosias lakóterületként szabályozott tömbök a
szétaprózódás és különböző karakterek kialakulásának elkerülése végett falusias lakóterületbe kerülnek, így az itt fekvő
lakóterületet egységesen falusias lakóterületként határozza meg a terv.
Új falusias lakóterület nem került kijelölésre, de a Preininger Kálmán úttól keletre fekvő telkek teljes egészét falusias
lakóterületként jelöli a terv, a hatályos terv ugyanis a telkek északi részét mezőgazdasági területbe sorolta, de így azokat
ezért külön is meg kellett volna osztani. Jelen terv ezen területrészt zöldfelületként megtartandó területként jelöli. A Kossuth
utca déli oldalán lévő lakótömb hátsó részét azonban a megyei területrendezési tervnek történő megfeleltetése miatt kell
mezőgazdasági területbe sorolni. Néhány kertvárosias lakóterületi telket falusias lakóterületbe sorolja a terv a telke falusias
használata miatt, így kertvárosias lakóterület a Petőfi Sándor utcában marad csak.
Kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagyobb kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5
m-es épületmagasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
Szőc esetében összefüggő kertvárosi karakterű és telekszerkezetű egységes tömbök csak a Petőfi utca két oldalán és a
Kossuth utca nyugati részén található az új településszerkezeti tervben. A Petőfi Sándor utca nyugati végén beépítetlen
közművesített telkek egy része (214/19-20) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kerül illetve a 214/21 hrsz-ú telket
különleges közműterületbe sorolja a terv, az ott a későbbiekben létesítendő szennyvízátemelő miatt.
Új kertvárosias lakóterület csak a meglévő, kialakult lakóterületekhez kapcsolódóan egy kisebb telekrész, mely zöldterület a
hatályos terven. Mivel jelenleg sem zöldterület a telek, hanem már beépült lakótelek része, így indokolt a változtatás.
Településközpont terület
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére
szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
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Szőcön településközponti területet jelöl ki a terv a Kossuth Lajos utca mentén a 149 hrsz-ú telken (polgármesteri hivatal,
művelődési Ház és az orvosi rendelő) a 9/2, 9/3 és 10 hrsz-ú telkek területén (könyvtár, helytörténeti galéria, raktár)
valamint a templom épülete került ebbe a területfelhasználási egységbe. A 10 hrsz-ú úszótelekhez a Kossuth Lajos utca
közterületéből került – mint telekalakítlehetőség – egy kisebb terület hozzászabályozásra.
Településközpont területet jelöl ki a bekötő út (Preininger Kálmán utca) mentén, a korábbi kereskedelmi, szolgáltató terület
helyett, de itt is megengedett a lakófunkció.
GAZDASÁGI TERÜLET
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló tevékenységi célú
épületek elhelyezésére szolgál, ahol a gazdasági célú épületen belül lakás is kialakítható.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek Szőcön a belterület nyugati végén a Kossuth utca végi telek (0111/1 hrsz)
melynek egy része új beépítésre szánt terület, illetve a Petőfi Sándor utca végén a 214/19-20 hrsz-ú telkek területe. A két
terület két övezetbe került, melyen csak a beépítési mód különbözik.
Általános gazdasági terület
Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá
kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.
Általános gazdasági területbe kerül a település külterületén a volt major területe, ahol várhatóan napelempark létesül, és a
nyírádi út menti 024 és 025 hrsz-ú telek területe, melyet telephely számára adott el az önkormányzat. Egyik területen sem
szükséges a lakás elhelyezhetősége.
Egyéb ipari terület
Egyéb ipari terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari terület, mely ipari, az energiaszolgáltatási és a
településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
Egyéb ipari területben marad a település Halimbával határos részén a 026 hrsz-ú telephely. Az ipari területet korábban
robbanóanyagok tárolására használt egy tatabányai cég. Az ehhez szükséges engedélyekkel, védőövezettel ma is
rendelkezik, jelenleg ilyen tárolás ugyanakkor nem folyik. Emiatt maradt, de egyéb ipari területi besorolásba a terület,
melyben a jelenleg jogosult tulajdonos folytathatja a tevékenységet, de új ilyen funkció már nem kívánatos Szőcön.
A település északi részén ad-hoc módon a hatályos tervben kijelölt tervezett ipari területek megszüntetésre kerülnek, valós
igény nincs irántuk.
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez
kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet
igényelnek) az előzőektől eltérő területek..
•
•

•

Idősek otthona – külterületen, a 060-as helyrajzi számon elhelyezkedő meglévő idősek otthona ligetes területe,
melyen az otthon működéséhez szükséges funkciók helyezhetők el. A terület bővítése nem indokolt.
Mezőgazdasági üzemi terület
074/2 helyrajzi számon található 0,3 ha-os meglévő mezőgazdasági telephely Szőc középső részén, melyen a
mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő épületek , a mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi,
szolgáltató létesítmények, továbbá a tulajdonos, használó, személyzet számára lakások létesíthetők. Újonnan kijelölt
beépítésre szánt terület.
Közműterület
Szőc belterületén, a 214/21 hrsz-on tervezett a szennyvízátemelő helye, melyen a tervezett funkcióhoz szükséges
építmények helyezhetők el.
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Beépítésre nem szánt területek
Szőc beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik.
ZÖLDTERÜLET (Közpark)
ERDŐTERÜLET
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Általános Mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú mezőgazdasági terület
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
Vízmeder, vízfolyás
TERMÉSZÉZETKÖZELI TERÜLET
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
Közúti közlekedési terület
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Temető
Bánya
ZÖLDTERÜLET
Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark) amely a település lakosságának pihenését, testedzését és
a gyermekek szabadtéri játék lehetőségét biztosítja.
A zöldterületeken a szabályozási terv megkülönbözteti azokat az övezeteket, ahol épület nem létesíthető, ilyen terület csak
a Gábor Áron utca végén található. A többi Z-1 jelű övezetben a terület rendeltetésszerű használatához szükséges épület
és vendéglátást szolgáló épület is létesíthető.
Szőc egyik jelentősebb park jellegű zöldterülete a 208/2, 213/2 hrsz-ú terület, melyen emlékpark és játszótér is található, az
utóbbi terület a hatályos tervben még különleges területként szerepelt (sportterület, játszótér).
Újonnan kijelölt zöldterület az említetten kívül a Petőfi Sándor utcában található (213/22 hrsz-ú része), ez utóbbinak –
ferdén kettévágva – a fele zöldterület volt, az ott haladó elektromos vezeték miatt. A település keleti felén, a Kossuth utca
végén található terület is zöldterületbe sorolt (1, 028/6 hrsz), melyen szabadidős rendezvények és sport programokhoz
szükséges épületek is elhelyezhetők.
ERDŐTERÜLET
Erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek és tervezett erdőterületként szabályozott területek
valamint a szerkezeti és környezetvédelmi szempontból erdő létesítésére fenntartott területek.
Az erdőterületeket a településszerkezeti terv az elsődleges rendeltetésüktől függetlenül egységesen kezeli. Az erdők
erdőgazdálkodási célú elsődleges rendeltetését a vonatkozó jogszabályok szerint nem az önkormányzat, hanem az
erdészeti hatóság határozza meg, ezért nem jelöli ki az erdőket az elsődleges rendeltetés szerint a településszerkezeti terv.
A szabályozási terv megkülönbözteti azokat az erdőövezeteket, ahol a védelmi rendeltetésből eredően épületek nem
létesíthetők, illetve azon gazdasági rendeltetésű erdőövezeteket, ahol az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás épületei
kialakíthatók. Változás, hogy a Veszprém Megyei Területrendezési tervben kijelölt erdőgazdálkodási térségnek és az OTrT
szabályainak megfelelve a terv a hatályos tervben tervezett erdőterületek jelentős részét mezőgazdasági területbe sorolja
át.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A mezőgazdasági területeket a településszerkezeti terv a történeti tájhasználat, a termőhelyi adottságok, a tájkép és a
kialakult tájkarakter megőrzése érdekében a következő sajátos területfelhasználási egységbe sorolja:
o Korlátozott használatú mezőgazdasági terület
o Általános mezőgazdasági terület
o Kertes mezőgazdasági terület
• Korlátozott használatú mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú mezőgazdasági területekbe a rét és legelőterületek kerülnek. Ezen területfelhasználási egység
területén a szabályozás megkülönbözteti azokat a területeket, ahol épületek nem létesíthetők (Mko-0 övezet). Külön Mko-1
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övezetbe kerülnek azok a területek, ahol a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás, a lovas sportolás,
lovas turizmus építményei, a bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló gazdasági épületek, a mezőgazdasághoz kapcsolódó
turisztikai építmények továbbá a tulajdonos, használó, a személyzet számára szolgáló lakás létesíthető.
• Általános mezőgazdasági terület
Az árutermelő gazdálkodásra kedvező termőhelyi adottságokkal rendelkező sajátos területfelhasználási egység, ahol a
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására,
tárolására és árusítására szolgáló építmények és lakóépület is elhelyezhető. A HÉSZ előírja, hogy ha az övezeti előírások
lakás, lakóépület létesítését lehetővé teszik, azok csak az árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység épületeinek
megépítésével egy időben, vagy azt követően létesíthetők.
• Kertes mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület a település keleti részén található szőlőhegy (zártkert) területe. Ebben a területfelhasználási
egységben, szőlő, gyümölcstermesztés esetén egy gazdasági épület létesíthető, amely szerszámok és a termények
tárolását, a szőlőgazdálkodást és borászatot szolgálja. A gazdasági épületben kialakítható ideiglenes tartózkodásra
alkalmas helyiség is, de lakóház nem helyezhető el. Már csak azért sem, mert a kialakult út szabályozására az odaépült
kerítések és építmények miatt nincs lehetőség, ezért a HÉSZ előírja, hogy új kerítés és egyéb építmény, a telekhatártól 6-6
m-en belül nem helyezhető el.
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
Vízgazdálkodási terület a vízfolyások vízmedre és a vízművek területe, ahol a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással
összefüggő építmények létesíthetők. Vízmű több helyen van a településen (020/3, 029, 0100, 055, 056 hrsz) ugyanakkor
jogilag is különváló vízfolyás vagy árok kevés van, csak a település északi részén halad át a Kígyós patak. A település
belterületén végigfutó árok közterületen , de nem külön hrsz-en található.
TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
Természetközeli terület a település északi részén található ex lege védett láp területe (04/15, 04/22-25), melyen építmények
nem létesíthetők.
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK
A közlekedési területek a szerkezeti terven kijelölt meglévő és tervezett közutak területe.
A szerkezeti terv biztosítja a közlekedéshálózati elemek kialakításához követelmények szerint szükséges területet.
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Olyan különleges területek, melyek beépítése nem haladja meg a 10 %-ot, azaz jellemzően nem beépítésre tervezett
területek.
•

•

Bányaterület – Szőc területén két külszíni bánya is található, az anyagbánya a település északi részén, a működő
kőpor és murva bánya a település déli részén található. A területen csak a bányaműveléshez szükséges építmények
helyezhetők el. A bányatelek határát az adatszolgáltatás szerint jelöli a szerkezeti és szabályozási terv.
Temető
Szőc belterületének nyugati szélén, a 82 hrsz-ú telken helyezkedik el a meglévő temető, melynek bővítése tervezett a
0107/6 hrsz-ú területen, a korábbi tervhez képest kissé módosult formában. A temető területén a temető
rendeltetésének megfelelő építmények létesíthetők.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

11

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Beépítésre nem szánt területek

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

12

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

13

SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
A település meglévő illetve tervezett közúti közlekedési hálózati rendszere megfelelő, alapvetően a fejlesztéseket is képes
kiszolgálni.
A település kialakult területhasználati és beépítési adottságai, a jelenlegi állapot és fejlesztési igényeket/irányokat
figyelembe véve alapján kisebb korrekciókkal határozzuk meg a település közlekedési rendszerének hálózati elemeit:
Úthálózat
Országos mellékút
Helyi gyűjtő utak:

Meglévő:
Meglévő:

Tervezett:
Kiszolgáló utak:
Kerékpárút hálózat:
Helyi (helyközi)

7315 sz. közút
Preininger Kálmán u., Kossuth Lajos utca (ezek egyben települési
főutak)
Gábor Áron utca és folytatása a Szőlőhegyre
Padragkút-Ajka felé vezető út, Határvölgyi út
Taliándörögd felé vezető út

A többi gépjárműforgalommal járható utca kiszolgáló utca
Meglévő:
Tervezett:

Határvölgyi út (kerékpár nyom)

A gyalogos közlekedés rendszerét a közterületi járdák és gyalogos útvonalak jelentik.
Jelentős közhasználatú parkolóhely Szőcön nem található.

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

14

Védelmi és korlátozó elemek
A védőterületeket a Településszerkezeti terv illetve Szabályozási terv feltünteti.
A szerkezeti tervben érvényesíteni kell a hatályos területrendezési tervek szerinti térségi övezetek, (OTrT, VMTRT),
valamint a környezetvédelmi, a természetvédelmi és az örökségvédelmi vonatkozású jogszabályok által meghatározott
területhasználati és egyéb korlátozásokat. Ennek megfelelően a szerkezeti és szabályozási terven megjelennek:
• a meglévő 7315 sz. országos mellékút 50-50 m-es védősávja,
• a nyilvántartott régészeti lelőhelyek (a Forster Központ adatszolgáltatás alapján)
• az országos ökológiai hálózat magterülete és pufferterülete (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján, kismértékben pontosítva)
• a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján)
• A településen áthaladó 400 kV-os elektromos távvezeték védőövezete (40-40 m)
• Hidrogeológiai (B) védőterület (adatszolgáltatás alapján)
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
A Településszerkezeti terv leírás 2. pontja tartalmazza azt a táblázatot, mely részletezi a módosításokat, azok területeit, és
a módosítás rövid leírását. A „Változásokkal érintett területek” c. tervlapon az új területfelhasználással szerepelnek a
módosítások. Az alábbiakban a módosítások csoportjait foglaljuk össze valamint bemutatjuk a módosítások hatályos
településszerkezeti tervi és a módosított településszerkezeti tervi kivonatait.
1. Új beépítésre szánt terület, tervezett zöldterületek helyén (A1, A2, A3)
Az A1 jelű módosítás során a 214/13 hrsz-ú telek zöldterületbe sorolt része kertvárosias lakóterületbe kerül a mai használat
szerint, miután a valóságban is a lakótelek része.
Az A2 jelű módosításnál a 0111/1 hrsz egy része és a 0111/5 hrsz-ú terület egy része alakul át egy összefüggő
kereskedelmi-szolgáltató területté. Ennek oka, hogy egy 20 kV-os elektromos vezeték halad át a területen és a hatályos terv
az érintett telkek egy részét zöldterületbe sorolta. A megvalósulások során, azonban ezen telekrészek jelenleg
alulhasznosított gazdasági területek részeként funkcionálnak, önkormányzati szándék nincs ezek megvételére, így a
zöldterületi besorolás megszüntetése indokolt.
A megszűnő zöldterületek helyett új zöldterületek is kijelölésre kerülnek, összességében nagyobb területtel.
2. Új beépítésre szánt területek intézményi bővítések céljából (A4)
A szőci bekötő út mentén egy összefüggő településközponti terület céljából a kivett beépítetlen terület északi része
mezőgazdasági területből átminősül településközponti területté, a többi szomszédos településközponti területtel (C4, mely
gazdasági területből alakulnak településközpontivá), így egy összefüggő területfelhasználás jön létre, mely kedvevőbb, mint
a jelenlegi gazdasági terület. A terület már kivett beépítetlen terület.
3. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági terület hasznosítása (A5)
A bekötő út keleti oldalán, a Kossuth utcai telkek illetve azok mögött belterületi telkek kertként hasznosítottak, ugyanakkor a
hatályos terv is lakóterületi fejlesztésként kezeli ezeket. A nyírádi út mentén található területsávot azonban mezőgazdasági
területbe sorolta a hatályos terv. Ezt az anomáliát szünteti meg a jelen terv úgy, hogy az érintett terület egészét falusias
lakóterületként jelöli ki, de a terület északi részét - mely a közút védőtávolságába esik - be nem építhető területként
szabályozza. Új beépítésre szánt területnek számít, azonban ez csak a lakótelkek egy része. A feltárás hasonló
nyomvonalon történik, mint a hatályos tervben.
4. Új beépítésre szánt terület – új gazdasági terület (A6)
A Nyírádi út mentén a 024 és 025 hrsz-ú telkek területét - mely a hatályos tervbe mezőgazdasági terület - az önkormányzat
értékesítette nemrég telephely számára, így ezeket a telkeket általános gazdasági területbe sorolja a terv. A terület az
átlagosnál rosszabb minőségű legelő (8-as). Az általános gazdasági területen környezetre jelentős hatást nem gyakorló
ipari és gazdasági tevékenységi célú továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények helyezhetők el.
5. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület (A7)
Szőc középső részén, a 074/2 helyrajzi számon található meglévő kisebb mezőgazdasági üzemi telephely kerül ebbe a
különleges területfelhasználási egységbe.
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA
Jele
A1

Jelenlegi
területfelhasználás
Zöldterület

A2

Zöldterület

A3

Zöldterület

A4

Mezőgazdasági terület

Tervezett
területfelhasználás
Kertvárosias lakó
terület
Kereskedelmi
szolgáltató terület

Terület
ha
0,12

Hrsz

Megjegyzés /rövid indoklás

214/13

0,13

0111/1

Kereskedelmi
szolgáltató terület
Településközpont
terület

0,19

0111/5

0,09

182/7

Tervezett, magánterületű zöldterület,
részben beépült
A tervezett szennyvízátemelő területe
máshova kerül, ez a terület a
szomszédos kereskedelmi szolgáltató
területhez csatolódik
A távvezeték nem indokolja zöldterület
kialakítását
Településközponti terület kijelölése a
bekötő út mentén
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A5

Mezőgazdasági terület

A6

Erdőterület

A7

Mezőgazdasági terület

Lakó terület

1,33

Általános gazdasági
terület

1,28

119,120,
121, 122,
133, 134,
135, 142,
143, 144,
145, 155,
156, 161,
162, 170,
171, 172
025, 024

Különleges –
mezőgazdasági
üzemi terület

0,3

074/2
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A lakótömb homogén módon egy övezeti
besorolást kapott (leszámítva a
településközponti területeket)

Az Önkormányzat kérésére gazdasági
területbe kerül, a területet az
önkormányzat értékesítette az
önkormányzat telephely számára
Az ott lévő hasznosítás indokolja az
átsorolást

6. Új beépítésre nem szánt területek (B1-7)
Ezen kategórián belül különböző változások történnek.
A B1 és B2 jelű módosítás a település északi részén kijelölt tervezett az iparterületből és kereskedelmi-szolgáltató területből
mezőgazdasági területbe sorolt terület (018, 020/4 hrsz csaknem 5 ha nagyságban. A tervezett gazdasági területek nem
valósultak meg, telekhatárokhoz sem igazodott a kijelölés.
A B3 jelű módosítás a 213/22 hrsz-ú telek déli nyúlványa a hatályos terven nagyobb részt lakóterületként szerepelt, kisebb
része zöldterület, azonbam az önkormányzati tulajdonú telekrész jelenleg is zöldfelületként üzemel, így a szomszédos
lakótelkek mélységében a terület zöldterületbe kerül.
A B4 jelű módosítás szerint az önkormányzati tulajdonú 214/21 hrsz-ú lakótelek a tervezett szennyvízátemelő helye lesz,
így közműterületbe sorolása indokolt.
A B5 jelű módosítás a hatályos terven lakóterületi besorolású terület, a Kossuth Lajos utcai lakótelkek vége, illetve azok
folytatásában kialakult kertek. Az ökológiai hálózat pufferterületébe tartozik a terület, mely korlátozott használatú
mezőgazdasági területbe sorolódik, a megyei tervi térségi területhasználatnak történő megfelelőség miatt.
A B6 jelű módosítás a 213/2 jelű játszóteret zöldterületbe sorolja a hatályos tervi különleges sportterület helyett, mert a
terület jelenleg és a jövőben is zöldterület funkciójú.
A B7 jelű módosítás a déli településrészen található murvabánya területébe ékelődő Országos Erdőállomány Adattárba
tartozó erdő, ezért a hatályos tervi különleges bányaterületi besorolás módosítása indokolt.
ÚJ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA
Jele

Jelenlegi
területfelhasználás
Iparterület

Tervezett
területfelhasználás
Korlátozott használatú
mezőgazdasági
terület

Terület
ha
4,5

Hrsz

Megjegyzés /rövid indoklás

018, 020/4

B2

Kereskedelmi
szolgáltató gazdasági
terület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági
terület

0,43

020/4

B3

Kertvárosias lakóterület

Zöldterület

0,09

213/22

B4

Kertvárosias lakóterület

0,13

214/21

B5

Falusias lakóterület

Különleges Közműterület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági
terület

5,16

B6

Különleges terület

Zöldterület

0,2

15,16, 2328, 36-42,
45-46, 52,
53, 70
213/2

A hatályos szerkezeti terv tervezett
iparterületnek jelöli a területet, ami azóta
sem valósult meg, megtartása nem
indokolt
a hatályos szerkezeti terv gazdasági
területnek jelöli, azonban a valóságban
mezőgazdasági terület, megtartása nem
indokolt
A teljes önkormányzati telekrész
zöldterületbe kerül
A telken szennyvízátemelő létesítése
tervezett
A telkek déli része be nem építhetőek,
alapvetően legelőként funkcionálhat, így
korlátozott használatú mezőgazdasági
területbe kerül
A hatályos terv különleges területnek
jelöli, azonban ez nem valósult meg

B7

Különleges terület

Erdőterület

1

087/1

B1

Országos erdőadattári erdő
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7. Beépítésre szánt területen belüli változások (C1-C6)
A C1 jelű terület a Kossuth Lajos utca mentén helyezkedik el, jelenleg többségében lakó funkciójú épületekkel, átsorolása
ezért volt indokolt (településközpont területből).
A C2 kategóriába tartozó területek a hatályos terven kertvárosias besorolásúak, azonban a területre inkább a falusias jelleg
jellemző, ezért kerültek átsorolásra.
A C3 jelű terület a Petőfi Sándor utca végén lévő, kertvárosias lakóterületbe sorolt mélyen fekvő feltöltött terület, lakótelek
céljára kevésbé alkalmas, ez indokolta az átsorolást kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe.
A C4 jelű területet hatályos terv kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területnek jelöli, de szemben lévő játszótér és
emlékpark miatt a településközponti terület kijelölése indokoltabb, annál is inkább, mert a mögöttes területen új lakótelkek
alakulnak ki, az új átsorolás kevésbé zavaró hatású a tervezett lakóterületre és zöldterületekre.
A C5 terület egyéb ipari besorolásba kerül ipari terület helyett, hogy a területen jelentős mértékű zavaró hatású ipari
létesítmény ne legyen elhelyezhető.
A C6 jelű területen többek között van könyvtár, helytörténeti kiállítás épülete, raktár ezért is indokolt a településközponti
területi besorolás a falusias lakóterület helyett.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA
Jele

Jelenlegi
területfelhasználás
Településközpont
vegyes terület

Tervezett
területfelhasználás
Falusias lakóterület

Terület
ha
0,3

C2

Kertvárosias lakóterület

Falusias lakóterület

4,56

C3

Kertvárosias lakóterület

0,24

C4

Gazdasági terület
(Gksz)

Kereskedelmiszolgáltató terület
Településközpont
vegyes terület

C5

Ipari terület

Egyéb ipari terület

C6

Falusias lakóterület

Településközponti
terület

C1

Hrsz

Megjegyzés /rövid indoklás
Kossuth Lajos út mentén a polg. hiv.
mögötti telkek lakóterületben maradnak,
Vt átsorolás nem indokolt
A tömbök adottságai inkább falusias
lakóterületi besorolást indokolnak

0,26

151, 152,
154, 150,
146
104,105,106
, 95, 96,
100, 101,
102, 84/1,
84/2, 87, 88,
89, 90, 91,
92, 2/2, 72,
73, 74, 75,
76, 77, 78,
79, 80
214/19,
214/20
182/7,
182/6,
182/5, 176,
175, 174
0,26; 0,27

0,463

9/2, 9/3

0,45

Lakó funkcióra kevésbé alkalmas, de
közművesített telkek
A hatályos terv gazdasági területnek
jelöli, de szemben lévő játszótér és
emlékpark miatt a településközponti
terület kijelölése indokoltabb
A telephelyen korábban
robbanásveszélyes tárolás működött
Könyvtár, helytörténeti kiállítás épülete,
raktár (úszótelkek)

8. Beépítésre nem szánt területen belüli változások (D1-21)
A D1, D10 jelű terület erdőterületbe kerül átsorolásra, mivel a erdőadattári erdőként szerepel.
A D2, D4-5, D7, D9, D12, D15 jelű területek erdőterületből mezőgazdasági területbe kerülnek átsorolásra az OTrT térségi
területfelhazsnálásra vonatkozó szabályainak való megfelelés végett.
A D8 jelű terület egy beerdősülő terület, ezért kerül erdőterületbe.
A D11, D13 jelű, jellemzően legelő művelési ágba tartozó földrészletek általános mezőgazdasági területből korlátozott
használatú mezőgazdasági területbe kerülnek.
A D14 terület egy ex-lege védett láp, ennek következtében az OTÉK alapján természetközeli területbe kerül.
A D16-os terület azért kerül át temető területéből mezőgazdasági területbe, mert a temető bővítése a hatályos tervhez
képest másként fog történni. A temető bővítés következtében alakul át a D6 jelű terület általános mezőgazdasági területből
temető területté.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES TÁBLÁZATA
Jele

Tervezett
területfelhasználás
Erdőterület

Terület
ha
1,4

Hrsz

Megjegyzés /rövid indoklás

D1

Jelenlegi
területfelhasználás
Mezőgazdasági terület

028/1

D2

Erdőterület

Általános
mezőgazdasági ter.

2,1

0109

Zöldterület
Kertes
mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági ter
Különleges terület temető
Korlátozott használatú
mezőgazdasági ter

0,22
0,089

(86)
1001

Az Erdőállomány Adattárból az a terület
erdőnek van jelölve
A hatályos terven véderdőként jelenik
meg egy hosszabb sávban, azonban
ezen a részen ez nem indokolt ( Az Otrt
által előírtak szerint növelni kellett a
mezőgazdasági területeket)
Felesleges út
Már kertes terület

25,04

082, 085

Jelenleg már nem erdőterület

0,26

0107/6

A temető bővítése

14,38

095/15,
095/13, 096,
074/5

Erdőterület

0,7

036

Jelenleg már nem erdőterület, (Az Otrt
által előírtak szerint növelni kellett a
mezőgazdasági területeket a megyei
tervhez képest)
Beerdősülő terület

Általános
mezőgazdasági terület

4,52

080/2,
078/1,
078/23,
078/24,
078/3,
078/4,
078/5,
078/6,
078/7,
078/8,
078/9,
078/10,
078/11,
078/12,
078/13,
067, 052/3,
069
066/1, 057,
053,

D3
D4

Közlekedési terület
Erdőterület

D5

Erdőterület

D6
D7

D8
D9

Általános
mezőgazdasági ter.
Erdőterület

Kertes mezőgazdasági
terület
Erdő terület

D10

Általános
mezőgazdasági terület

Erdő terület

11,7

D11

Általános
mezőgazdasági terület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági ter

64,03

D12

Erdő terület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület

26,8

0107/7,
075/1,
041/1,
041/2, 043,
045, 047,
048, 051,
069, 071,
074/4,
038/1,
038/2,
052/5, 067,
090/4,
095/2, 043,
036/17
017, 018,
213/22
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Az Otrt által előírtak szerint növelni kellett
a mezőgazdasági területeket a megyei
tervhez képest

Az Erdőállomány Adattárból az a terület
erdőnek van jelölve vagy a valóságban
erdőterület
A korlátozott használatú mg-i terület
szigorúbb, ide illő feltételeket szab

Az Otrt által előírtak szerint növelni kellett
a mezőgazdasági területeket a megyei
tervhez képest
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D13

Általános
mezőgazdasági terület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági ter.

37,93

D14

Általános
mezőgazdasági terület

Természetközeli
terület

8,1

D15

Erdőterület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület

8,28

D16

Különleges temető
terület

Korlátozott használatú
mezőgazdasági ter

0,18

021, 020/4,
04/6, 04/8,
04/7, 04/13,
04/14,
014,012
04/25,
04/24,
04/23,
04/16,
04/22, 04/15
028/5,
028/7,
052/5, 033,
074/6
0107/7
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A korlátozott használatú mg-i terület
szigorúbb, ide illő feltételeket szab

Ex-lege terület - láp

Az Otrt által előírtak szerint növelni kellett
a mezőgazdasági területeket a megyei
tervhez képest
A hatályos tervhez képest más módon
bővül a temető területe

Az alábbiakban bemutatjuk a településszerkezeti változásokat a hatályos tervhez képest, a fenti táblázatok sorszámai
szeirnt:
Vált.

Hatályos terv

Új szerkezeti terv

A1

A 214/13 hrsz-ú telek zöldterületből kertvárosias lakóterületbe kerül

A2
A3

A 0111/1 hrsz-ú telek gazdasági területbe kerül az addigi zöldterületből
A 0111/5 hrsz-ú telekrész gazdasági területbe kerül, az addigi zöldterületből

A4
C4
A5

A 182/7 hrsz-ú telekrész mezőgazdasági területből településközponti vegyes területbe kerül.
A 182/7, 182/6, 182/5, 176, 175, 174 hrsz-ú telkek/telekrészek gazdasági területből településközponti
vegyes területbe kerülnek.
A 119,120, 121, 122, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 155, 156, 161, 162, 170, 171, 172 hrsz-ú
telekrészek mezőgazdasági területből falusias lakóterületté alakulnak.
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B1
B2

A 018, 020/4 hrsz-ú telkek ipari területből mezőgazdasági területbe kerülnek
A 020/4 hrsz-ú telek gazdasági területből mezőgazdasági területbe kerül.

B3
B4

A 213/22 hrsz-ú telekrész kertvárosias lakóterületből zöldterületbe kerül
A 214/21 hrsz-ú telek kertvárosias lakóterületből különleges közműterületbe kerül

B5

A 15,16, 23-28, 36-42, 45-46, 52, 53, 70 hrsz-ú telkek falusias lakóterületből korlátozott használatú mezőgazdasági
területbe kerülnek

C1

A 151, 152, 154, 150, 146 hrsz-ú telkek településközponti területből falusias lakóterületbe kerülnek

C2

A 104,105,106, 95, 96, 100, 101, 102, 84/1, 84/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 2/2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80 hrsz-ú telkek kertvárosias lakóterületből falusias lakóterületbe kerül
VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER
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B6

A 213/2 hrsz-ú telek különleges területből Zöldterületbe kerül

C5

A 024; 025 hrsz-ú telkek

C6
A 9/2, 9/3 hrsz-ú telkek falusias lakóterületből településközponti vegyes területbe kerülnek.

C3

A 214/19, 214/20 hrsz-ú telkek kertvárosias lakóterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe
kerülnek

D1
D15

A 028/1 hrsz-ú telekrész mezőgazdasági területből erdőterületbe kerül.
A 028/5, 028/7, 052/5 hrsz-ú telkek erdőterületből mezőgazdasági területbe kerül.
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D2

A 0109 hrsz-ú telekrész erdőterületből mezőgazdasági területbe kerül

D3

A (86) hrsz-ú terület közlekedési területből zöldterületbe kerül

D14

A 04/25, 04/24, 04/23, 04/16, 04/22, 04/15 hrsz-ú telkek mezőgazdasági területből természetközeli
területbe kerülnek

D5

A 082, 085 hrsz-ú telkek erdőterületből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerülnek
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D6
D11
D4

A 0107/6 hrsz-ú telekrész mezőgazdasági területből temető területbe kerül
A 0107/7, 075/1, 041/1, 041/2, 043, 045, 074/6, 038/1, 038/2, 052/5, 067, 090/4, 095/2, 043, 036/17
hrsz-ú telkek általános mezőgazdasági területből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe
kerülnek.
A 1001 hrsz-ú telek erdőterületből kertes mezőgazdasági területbe kerül

D7

A 095/15, 095/13, 096, 074/5 hrsz-ú telkek erdőterületből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe
kerülnek.

D8

A 036 hrsz-ú telek kertes mezőgazdasági területből erdőterületbe kerül

D9

A 080/2, 078/1, 078/23, 078/24, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 078/10, 078/11, 078/12,
078/13,067, 052/3, 069 hrsz-ú telkek, telekrészek erdőterületből mezőgazdasági területbe kerülnek.
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D10

A 066/1, 057, 053 hrsz-ú telkek mezőgazdasági területből erdőterületbe kerülnek

D12
D13

A 017, 018, 213/22 hrsz-ú területek erdőterületből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe
kerülnek.
A 021, 020/4, 04/6, 04/8, 04/7, 04/13, 04/14, 014, 012 hrsz-ú telkek általános mezőgazdasági területből
korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerülnek

D16

A 0107/7 hrsz-ú telkek temető területből korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül.

A fenti módosításokat Szőc közigazgatási térképen is megjelenítjük a következő tervlapon.
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) Szerkezeti Tervén Szőc igazgatási területe
települési térségben (piktogram) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben fekszik. A településen az országos elemek
közül a 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme halad át. Alaptérképi elemként kijelöli az Ország Szerkezeti Terve a
17315 jelű országos mellékutat.
Az OTrT és a hatályos Veszprém megye térségi szerkezeti terve közel azonosan jelölte ki az erdőgazdálkodási térség
területét, ugyanakkor az Országos Erdőállomány adattár ennél több erdőterületet tartalmaz. A hatályos szerkezeti terv ezen
erdők területét jellemzően erdőterületbe sorolta, azonban rendkívül nagy tervezett erdősítést is tartalmaz. A felülvizsgálat az
erdőgazdálkodási térség csaknem egészét és az Országos Erdőállomány szerinti erdőterületeket erdőterületbe sorolta, de
az OTrT 6.§ (2) bekezdés szerinti szabályoknak történő megfeleltetés érdekében a tervezett erdőterületek nagy részét (kb.
67 ha, D2, D4, D5, D7, D9, D12, D15 jelű változások) mezőgazdasági területbe sorolja, így a kijelölt mezőgazdasági
területek (általános, korlátozott használatú és kertes) aránya megfelel a fent megjelölt OTrT szabályoknak.
A megyei terv szerkezeti terve által kijelölt erdőgazdálkodási térség területe: 174,79 ha (TEIR adat) A Településszerkezeti
terv összesen 227,9 ha erdőterületet jelölt ki (130 %).
A megyei terv szerkezeti terve által kijelölt mezőgazdasági térség területe: 536,69 ha (TEIR adat) A Településszerkezeti
terv 456 ha (85 %) mezőgazdasági terület (általános, korlátozott használatú és kertes) került kijelölésre.
A hagyományos vidéki települési térség területe 42,59 ha.
Vízgazdálkodási térséget a megyei terv szerint jelöli ki a Településszerkezeti terv is (a település északi részén folyó Kígyós patak
területe).

Az országos területfelhasználási rendszerével a felülvizsgálat összhangban van.

OTrT Szerkezeti terv

VMTRT Szerkezeti terv

Hatályos településszerkezeti terv

Országos Erdőállomány
Adattár erdőterületei

Az országos övezetek közül a következők fednek rá Szőc közigazgatási területére:
Az OTrT övezetei
1. Az országos ökológiai hálózat övezete (3.01.)
2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.02.)
3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.03.)
4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.04.)
5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3.05.)
6. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.06.)
7. Országos vízminőség védelmi terület (3.07.)
8. Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók területének övezete (3.08.)
9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3.09.)

Érintettség (Szőc)
igen
igen
igen
igen

-

Az Országos ökológiai hálózat övezetét az adatszolgáltatás szerint veszi figyelembe és jelöli a terv, mely szerint
magterület és pufferterület érinti a település északi és dél-keleti részét valamint kisebb foltban a nyugati felét érinti. A
magterületet és a pufferterületet korlátozott használatú mezőgazdasági területbe, erdőterületbe és természetközeli
területbe, különleges területbe és kis részben általános mezőgazdasági területbe sorolja a terv.
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A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet a terv az adatszolgáltatás szerint figyelembe vette, azok új beépítésre szánt
területet nem jelölt ki.
A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a terv az adatszolgáltatás szerint határolja le,
csaknem a teljes közigazgatási területet lefedi.
Az Országos vízminőség-védelmi terület övezetét illetően adatszolgáltatást nem kapott az önkormányzat.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2011. (II.28.)
önkormányzati rendelettel módosított 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendeletének mellékletén, a térségi szerkezeti terven a
településen átmenő országos út térségi jelentőségű mellékútként szerepel. Egyéb burkolt útként szerepel a bekötő út és a
Kossuth utca egy szakasza valamint a határvölgyi út. A településen áthaladó 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékelemét a
megyei térségi szerkezeti terv is jelöli. Más elem nem érinti Szőc területét.
A megyei térségi övezetek közül a következők fednek rá Szőc közigazgatási területére:
A Veszprém megye kiemelt övezetei
Magterület
Ökológiai folyosó
Pufferterület
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
Rendszeres belvíz járta terület övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1).

Érintettség (Szőc)
igen
igen
igen
igen
igen
-

A Magterület övezetét az adatszolgáltatás szerint, azt minimális mértékben pontosítva határolja le a terv.
Az adatszolgáltatás szerinti terület 230,76 ha, a pontosított lehatárolás 223,03 ha, mely - 3,35 % eltérést jelent.
Pufferterület övezetét az adatszolgáltatás szerint határolja le a terv.
Az adatszolgáltatás szerinti terület 222,04 ha, a pontosított lehatárolás 220,01 ha, mely - 0,92 % eltérést jelent.
A Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet a terv az adatszolgáltatás szerint figyelembe vette, azokon új beépítésre
szánt területet nem jelölt ki, teljes egészében erdőterületént határozza meg. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetét a településszerkezeti terven ezért nem tüntettük fel.
Kiváló termőhelyi szántóterület övezetébe tartozó terület a megyei terv szerint van a településen, az OTrT és az
adatszolgáltatás szerint nincs.
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét az adatszolgáltatása szerint figyelembe vette a terv, területét részben
erdőterületként, részben mezőgazdasági területként határozta meg.
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti a települést, az adatszolgáltatás szerint került lehatárolásra
(bányatelkek).
Rendszeres belvíz járta terület övezete nem érinti a települést.
Földtani veszélyforrás terület övezete nem érinti a települést, az adatszolgáltatás szerint sem.
Honvédelmi terület nincs Szőcön.
Az övezeti lehatárolások a mellékelt tervlapokon kerülnek ábrázolásra. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján, a pontosított lehatárolás szerint került a Településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre a
magterület, a pufferterület és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének határa.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti településszerkezeti terv az Ország Szerkezeti Tervével
a megye szerkezeti tervével és a települést érintő országos övezetekkel, továbbá az OTrT övezetekre vonatkozó
szabályaival összhangban készült.
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1.2.3. A szerkezeti tervi változásoknak és a településfejlesztési koncepció összhangjának bemutatása
A jóváhagyás alatt álló/jóváhagyott Településfejlesztési koncepció kiemelt célként kezeli a vonzó természeti és jogi
környezet megteremtését a népesség növekedéséhez, ennek érdekében a hatályos Településrendezési tervben kijelölt de
fel nem használt lakóterületek esetében az új terv életszerűbb, rugalmasabb szabályozással segíti a beépíthetőséget.
A gazdaság élénkítése érdekében a korábbiakhoz képest differenciáltabb gazdasági területkínálatot jelöl a TRE (Általános
gazdasági terület, Egyéb ipari terület, Kereskedelmi szolgáltató terület, Különleges mezőgazdasági üzemi gazdasági
terület).
A koncepció szintén célként jelöli meg az ökológiai jellegű mezőgazdaság fejlesztését, ennek érdekében a terv jelentős
mértékben korlátozott mezőgazdasági területeket jelöl, ahol a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás, a
lovas sportolás, lovas turizmus építményei, a bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló gazdasági épületek, a
mezőgazdasághoz kapcsolódó turisztikai építmények továbbá a tulajdonos, használó, a személyzet számára szolgáló lakás
létesíthető.
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK
2.1 TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A felülvizsgálat megtartotta a hatályos településrendezési terv differenciált külterületi területhasználati rendszerét, de
egyértelművé tette a mezőgazdasági területek sajátos területfelhasználásait.
A hatályos településszerkezeti terv a mezőgazdasági területeket általános és kertes sajátos területfelhasználási
egységekbe sorolta.
Az általános mezőgazdasági területeket a HÉSZ 4 övezetbe sorolja a művelési ágak szerint, de az Má1 (szántó) és az Má2
(gyep) övezetekben építeni nem enged. Az Má3 már nagyüzemi jellegű árutermelésre alkalmas területek övezete, míg az
Má4 övezet a gyepgazdálkodás, a környezetet nem károsító állattartás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, tárolás,
termékfeldolgozás építményei valamit lakófunkciójú épületek elhelyezésére szolgál.
A felülvizsgálat megtartotta a kertes és általános mezőgazdasági területet, de az általános mezőgazdaági területből
kiemelte a természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes területeket, amelyek korlátozott használatú mezőgazdasági
területbe kerültek. Az általános mezőgazdasági terület – indokolatlanul bonyolult övezeti rendszerét egyszerűsítette és
csupán egy övezet maradt.
Az általános mezőgazdasági területbe (Má) meghatározóan az árutermelő gazdálkodásra alkalmas, védelem alatt nem
álló szántóterületek tartoznak.
Általános mezőgazdasági területen a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek kialakíthatók. Kialakítható továbbá
birtokközpont is.
A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe az ökológiai hálózat mag- és puffer területén lévő és tájképvédelmi
szempontból érzékeny rét, legelőterületek kerültek.
Korlátozott használatú mezőgazdasági területen a gyepterületek fenntartását, a természetvédelmi kezelést szolgáló és az
azokhoz kapcsolódó turisztikai célú épületek létesíthetők.
Kertes mezőgazdasági terület a település keleti részén található szőlőhegy (zártkert) területe. Ebben a területfelhasználási
egységben, művelt telken a szerszámok és a termények tárolását, a szőlőgazdálkodást és borászatot, továbbá a
borturizmust szolgáló épületek és pince létesíthető. A hatályos HÉSZ Mk1-Mk4 övezetet sorol fel, de a konkrét övezeti
szabályozásban már csak egy Mk övezetre vonatkozó állapít meg szabályokat.
Az Mk övezeti paraméterek nagyrészt megegyeznek a hatályos HÉSZ paramétereivel. A területen lakófunkció nem
helyezhető el.
Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőket a terv teljes egészében erdőterületbe sorolta, kiegészítve a meglévő
erdőkhöz szervesen illeszkedő bokrosodó, erdősödő mezőgazdasági területekkel, azonban az OTrT terüeltfelhasználási
egységeinek megfeleltetése miatt a hatályos tervben tervezett erdőterületek nagy részét mezőgazdasági területbe kellett
sorolniunk
Az erdőket a szerkezeti terv nem különbözteti meg az erdőgazdálkodási rendeltetésük szerint, mivel az erdők elsődleges
rendeltetésnek nincs tájszerkezeti jelentősége.
A HÉSZ azonban kijelöl három erdőövezetet az elhelyezhető épületek alapján. Védelmi erdőövezetben épület nem
létesíthető. Gazdasági erdőövezetben az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás épületei kialakíthatók. Közjóléti erdőben (az
idősek otthona mellett) az erdőhöz kötődő turisztikai létesítmények, erdei szállásépület, továbbá az erdő rendeltetéséhez
illeszkedő erdőgazdálkodási építmények létesíthetők.
A hatályos terv általános mezőgazdasági terület nem beépíthető Má2 (gyep) övezetébe sorolta a település északi részén
található ex lege védett láp területét, melyet a felülvizsgálat Természetközeli területbe sorol át, melyen építmények nem
létesíthetők.
A külterület tervezett tájszerkezetében, tájhasználatában meghatározó változás a tervezett erdők csökkenése, melynek oka,
a fent említett magasabb szintű terveknek történő megfeleltetetés. A település déli részén működő murvabánya területe is
csökken a hatályos tervhez képest, mivel a területébe Országos Erdőállomány Adattár szerinti üzemtervezett erdők
ékelődnek. A település északi része meghatározóan legelő, ennek megfelelően korlátozott használatú mezőgazdasági
területként kerül kijelölésre, szemben a hatályos terven jelölt, ma már indokolatlan nagyobb kiterjedésű iparterülettel és
tervezett erdőterületekkel.
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A belterület határán új beépítésre szánt területek nem kerülnek kijelölésre, illetve a Kossuth utcától északra lévő
tömbfeltárás északi határán a lakótelkek nem beépíthető telekterületként kerül meghatározásra a hatályos tervben szereplő
mezőgazdasági terület helyett.
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok
Országos jelentőségű védett természeti érték a település területén nem található.
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a település déli részén található Szőci Pörös-Borókás Természetvédelmi Terület
(080/3, 082-089, 090/2-6 hrsz, védőövezet: 080/2, 080/4-10 hrsz.) melynek határát a Településszerkezeti terv és a
Szabályozási terv feltüntet. A természetvédelmi területet Szőc Község Önkormányzata a 10/2007. (X.20.) önkormányzati
rendelettel hagyta jóvá, kezelési tervvel is rendelkeznek.
Natura 2000 terület a települést nem érinti.
Ex lege védett természeti értékek
A természet védelméről szóló törvény szerint védettnek minősül minden forrás, barlang, láp, víznyelő, kunhalom. A Nemzeti
Park Igazgatósága adatszolgáltatásában megadta a település területén található ex lege védett lápok területét (04/15,
04/22-04/25 hrsz). Ex lege védett forrás ezenkívül a Kútvölgyben található forrás.
Az Országos Ökológiai Hálózat magterülete és pufferterülete érinti Szőc területét. Az OTrT tervlapja és a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága által küldött adatszolgáltatás csaknem teljesen egyezik. Magterületen az OTrT 17.§ (1)
bekezdése szerint:
„17. §5 (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.”
A magterület területén a településszerkezeti terv nem jelöl ki új beépítésre szánt területet.
A magterület meghatározóan erdőterületeket, kisebb részben mezőgazdasági területeket érint.
Pufferterület érinti az erdőterületek, mezőgazdasági területek, zártkerti területek egyes részeit. Pufferterületen a szerkezeti
terv nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a szomszédos magterületre káros hatással lenne.
Szőc igazgatási területén ökológiai folyosó nincs.
A pufferterület határát a telekhatárokhoz igazítva pontosítja a terv. A pufferterületen belül sem történik új beépítésre szánt
területi kijelölés. Nagyobb változás ezen a lehatároláson belül a tervezett erdők korlátozott használatú mezőgazdasági
területbe történő átsorolása, mely a területhasználatban változást nem okoz. A lehatárolásokat ld. az 1.2.2. fejezetben.
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
A település csaknem egész területét lefedi az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, melyet
a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv is feltüntet. Veszprém Megye Területrendezési Tervében ugyanakkor az
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete a település nyugati részén lévő erdőterület és a délkeleti részén lévő
helyi természetvédelmi terület.

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete (OTrT)

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület (VMTRT)
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A tájvédelmet és a tájkép védelmét egyaránt szolgálja a külterület történeti tájhasználatához, tájkarakteréhez illeszkedő
differenciált szabályozás. Ez biztosítja, hogy a mezőgazdasági területek használatához, táji- természeti értékeihez
illeszkedő épületek jelenhessenek meg a sajátos mezőgazdasági területfelhasználási egységekben és az erdőövezetekben.
Jelentős ellentmondás az OTrT és a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény előírásai között az, hogy a
HÉSZ már településképi követelményeket nem állapíthat meg, ugyanakkor az OTrT vonatkozó előírásai között szerepelnek
a következő előírások:
„14/A. § (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra
és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a
készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.”
A fenti előírásoknak eleget téve a HÉSZ 12.§-a tartalmaz a tájképvédelemre vonatkozó általános előírásokat az épületek
tájbaillesztésére is.
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „
Mivel a jelen felülvizsgálat során új beépítésre szánt terület is létrejön, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték
legalább szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik.
A biológiai aktivitásérték számítás során a változó területfelhasználások hatályos tervi és módosítások szerinti BA értékét
számoltuk.
A módosított területfelhasználású területek hatályos terv szerinti BA értékei
Jele
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2

B3
B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3

Jelenlegi
területfelhasználás
Zöldterület
Zöldterület
Zöldterület
Ált.Mezőgazd. terület
Ált.Mezőgazd. terület
Erdőterület*
Ált.Mezőgazd. terület
Iparterület
Kereskedelmi
szolgáltató gazdasági
terület
Kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Különleges sport terület
Különleges bánya
Településközponti
vegyes terület
Kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Ipari terület
Ipari terület
Falusi Lakóterület
Általános
mezőgazdasági terület
Erdőterület
Közlekedési terület

Terület
ha
0,12
0,13
0,19
0,09
1,33
1,28
0,3
4,5
0,43

Fajlagos
BA érték
6
6
6
3,7
3,7
9,0
3,7
0,4
0,4

BA érték

0,09
0,13
5,16
0,2
1
0,3

2,7
2,7
2,4
6
0,1
0,5

0,243
0,351
12,38
1,2
0,1
0,15

4,66
0,24
0,45
0,32
0,4634
2,46

2,7
2,7
0,4
0,4
2,4
3,7

12,58
0,65
0,18
0,128
1,11
9,1

0,67
0,22

9
0,6

6,03
0,132
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D4
D5
D6

Erdőterület
0,089
9
0,801
Erdőterület
25,04
9
225,36
Általános
0,26
3,7
0,962
mezőgazdasági terület
D7 Erdőterület
14,38
9
129,42
D8 Kertes mezőgazdasági
0,73
5
3,65
terület
D9 Erdőterület
4,52
9
40,68
D10 Általános
11,7
3,7
43,29
mezőgazdasági terület
D11 Általános
64,03
3,7
236,9
mezőgazdasági terület
D12 Erdőterület
26,77
9
240,93
D13 Általános
37,93
3,7
140,34
mezőgazdasági terület
D14 Általános
8,11
3,7
30
mezőgazdasági terület
D15 Erdőterület
8,28
9
74,52
D16 Temető terület
0,178
6
1,068
* A szerkezeti terven általános mezőgazdasági terület, a szabályozási terven azonban erdőterület, így ezzel számoltunk.

Meglévő BA érték összesen: 1234,75
A módosított terv szerinti BA érték
Jele
A1
A2

A3

A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3

C4
C5

Tervezett
területfelhasználás
Kertvárosias lakóterület
Kereskedelmi,
szolgáltató, gazdasági
terület
Kereskedelmi,
szolgáltató, gazdasági
terület
Településközpont
terület
Falusias lakóterület
Általános gazdasági
terület
Mezőgazdasági üzemi
terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Zöldterület
Közműterület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Zöldterület
Erdőterület
Falusias lakóterület
Falusias lakóterület
Gazdasági
kereskedelmiszolgáltatató terület
Településközponti
terület
Egyéb Ipari terület

Terület
ha
0,12
0,13

BA érték

Megjegyzés

2,7
0,4

0,324
0,052

0,19

0,4

0,076

0,09

0,5

0,045

1,33
1,28

2,4
0,4

3,192
0,512

0,3

0,7

0,21

4,5

6

27

0,43

6

2,58

0,09
0,13
5,16

6
0,1
6

0,54
0,013
30,96

0,2
1
0,3
4,66
0,24

6
9
2,4
2,4
0,4

1,2
9
0,72
11,184
0,1

0,45

0,5

0,225

0,32

0,4

0,128
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C6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

Településközponti
terület
Erdőterület
Ált Mezőgazdasági
terület
Zöldterület
Kertes mezőgazdasági
terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Temető terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Erdőterület
Általános
mezőgazdasági terület
Erdőterület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Természetközeli terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület
Korlátozott használatú
mezőgazdasági terület

0,4634

0,5

0,23

2,46
0,67

9,0
3,7

22,14
2,479

0,22
0,089

6
5

1,32
0,45

25,04

6

150,24

0,26
14,38

6
6

1,56
86,28

0,73
4,52

9
3,7

6,57
16,72

12,02
11,7
64,03

9

26,77

6

108,18
105,3
412,56
384,18
160,62

37,93

6

227,58

8,11
8,28

8
6

64,88
49,68

0,178

6

1,068

6
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Tervezett BA érték összesen: 1369,36
A módosítással érintett terület BA értéke tehát a jelenlegi 1234,75-ről 1369,36-ra emelkedik, ami 134,61 pontos
növekedést jelent, tehát a településszerkezeti terv összhangban van az Étv. 7.§ 3/b pontja szerinti előírással.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
Szőc kiemelkedően gazdag zöldfelület állománnyal rendelkezik. Több zöldfelülettel és erdősült területtel rendelkezik.
A települési zöldfelületi rendszer meghatározó elemei:
közhasználatú zöldterületek (közparkok)
zöldfelületi jellegű intézmények (temető, idősek otthona)
lakókertek
utcai fasorok
külterületi zöldfelületek (erdők, legelők)
A szerkezeti terv a lakóterületeken kijelölt indokolatlan zöldterületeket megszünteti, azonban újakat is kijelöl. Szőcön a
meglévő és tervezett zöldterületek összterülete összesen 1,97 ha.
Jelentősebb zöldterületek:
Játszótér, park a mellékút mentén (208/2, 213/2 hrsz): parkosított területek, sem a játszótér, sem az emlékpark nem
igényel felújítást, beavatkozást.
A Petőfi Sándor utca menti zöldterület (a 213/22 hrsz-ú telek része): kertvárosias lakóterület övezetébe tartozó
településrészen található.
1-es hrsz-ú terület: A település legnagyobb egybefüggő zöldfelülete. A területen található egy forrás és egy sportpálya.
Rengeteg lehetőség rejlik a terület hasznosításában, rendezvényterületként is használják (pl. Falunap).
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Szőc területén nagy kiterjedésű erdő van, melyeket a településszerkezeti terv is erdőterületbe sorol. Az erdőterületbe
ágyazódik bele az idősek otthona is. Legnagyobb egybefüggő erdőterület a kertes mezőgazdasági területtől északra
elhelyezkedő domb területe.
Zöldfelületi jellegű intézmények a temető és az idősek otthona. A két zöldfelületi jellegű intézmény idős faállománya
esztétikai és kondicionáló értéket egyaránt képvisel. Jelentősebb zöldfelület veszi körül a templom területét is.
Jelentős a település főutcája mentén kialakult zöldfelület és annak magas színvonalú rendezettsége.
A meglévő utcai fasorok védelmét biztosítani kell. Új utcák kialakításánál a HÉSZ biztosítja legalább egyoldali fasor
telepíthetőségét.
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
Szőcön a településszerkezeti terven kijelölt zöldterületek aránya megfelelő, valamint jelentősek az utak mentén lévő
zöldfelületek.
Az új településszerkezeti terv összesen 1,97 ha zöldterületet jelöl ki, kissé többet (0,07 ha-al), mint a hatályos
településszerkezeti terv.
Az 1 fő lakosra jutó zöldterületi arány 72,2 m2, mely igen magasnak tekinthető (a lakosságszám 273 fő az idősek otthona
lakosain kívül), hiszen tapasztalati adatok szerint egy település lakóterületi szintű minimális közpark igénye 10m2/fő. Így a
felülvizsgálat szerinti zöldterületi ellátottság kiemelten kedvezőnek mondható. A közparkokat a helyi lakosság veszi igénybe
egész évben.
2.2.3. Zöldfelület ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelületi rendszerben kiemelt ökológiai jelentősége az erdőterületeknek és gyepterületeknek van. Ezen területek nagy
része ugyanis az ökológiai hálózat magterületének és pufferterületének övezetébe tartoznak. Ezt az ökológiai rendszert
egészítik ki a belterületi zöldfelületek. Ezért fasorok és közparkok létesítésekor előnyben kell részesíteni a térségben honos
fafajok alkalmazását.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
3.1. Közúti hálózati kapcsolatok
Szőc külső közlekedési kapcsolatai közepes szintűnek ítélhetők, mivel:
o Ajka, mint minden tekintetben fontos város közúton 6-8 km-re jól megközelíthető, de az országos főúthálózatban
maga a járás is viszonylag kedvezőtlen helyzetben van.
o A 8 sz. főúton keresztül is csak nagyobb távolságban (Veszprémnél) érhetők el egyéb jelentős főutak. A déli és
északi irány nagyobb térségben is kerülővel, inkább összekötő utakon érhető el.
o Az összekötő utak hálózatában is korlátozott a kapcsolati irányok száma, elsősorban a kelet-nyugati irányban
kedvező a 7315 j. úton keresztül. Hiányzik a gépkocsival jól járható déli kapcsolat Taliándörögd irányában.
o Közvetlen vasúti kapcsolat nincs a településen, csak Ajkán. Vizi/légi közlekedésnek nincs szerepe.
Állami közút a település közigazgatási területén: a 7315. j. (Ajka Padragkút – Nyírád) országos mellékút /összekötő út/
északkelet-délnyugati irányban a környező összekötő utakhoz kapcsolja a települést. Átkelési szakasza nincs. 2X1 sávos, jó
állapotú, forgalmi jellemzői: 2405 Ej/nap
A település hálózati rendszere kialakult, megfelelő. Új országos mellékút, illetve gyűjtőút szakasz kialakítása nem
szükséges, nem tervezett. A 7315 sz. úton csak minimális korrekciót jelöltünk (Ld. a szabályozási terven).
3.2. Főbb közlekedési csomópontok
Települési csomópontok:
- A Preininger Kálmán utca csatlakozása a 7315 j közúthoz
- A volt üzemi út csatlakozása a 7315 j közúthoz
- A Határvölgyi út csatlakozása a 7315 j közúthoz
Mindhárom csomópont megfelelő és biztonságos geometriai kialakítású, a közút védelme táblával szabályozott, a
csomópontok beláthatók, a védőtávolságok, rálátás megfelelően biztosítottak.
A település csomópontjainak és útcsatlakozásai a meglévő és távlati igényeknek is megfelelnek. Szabályozási korrekció
nem szükséges.
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3.3. Belső úthálózat
Gyűjtőutak korrekciói
A meglévő gyűjtő szerepkörű bel-, és külterületi utak, útszakaszok kialakítása megfelelő, szükséges fejlesztésük
(burkolatfelújítás) telekhatárukon belül megoldható, azaz a szabályozási szélesség növelése jelenleg nem szükséges.
A Szőlőhegyi út szabályozása nem szükséges, az építési szabályzatban a kerítések úttengelytől számított 6-6 m
távolságban történő elhelyezésének előírása megfelelő és reális előírás.
Taliándörögd fel vezető út szélessége jelenleg 3-6 m. Az út nagyobb része a szomszéd település közigazgatási területére
esik. A szabályozási terület pontos helyét az útépítési terv fogja megadni, melyre vonatkozóan a közlekedési területek
előírási közt szereplő vonatkozó szabályt kell alkalmazni, minimum 16,0 m-es kialakítással.
A kiszolgáló utakat érintő szabályozási korrekciók:
A település hatályos szabályozási terve csak néhány közterület szabályozást tartalmaz. Ezeket kisebb korrekciókkal
megtartani javasoljuk az alábbiak szerint:
A Petőfi Sándor utca „folytatása” a Preininger utcától keletre,12 m szabályozási szélességre tervezett út.
Az út kiépítése, telekszabályozása nem valósult meg. Az út enyhe ívben tervezett.
A 12,0 m-es szabályozási szélesség és a nyomvonal általában megfelelő, de íves helyett egyenes nyomvonallal, mely
egyszerűbben kiépíthető. A tervezett utca két végén csatlakozásokat a hatályos tervnek is megfelelően javasoljuk
kiszélesíteni, mellyel kényelmesebben elhelyezhetők az utak, járdák, közművek, illetve településképi szempontból is
kedvezőbb a kialakítás. /1. mintakeresztszelvény/.
A 109, 93, 86, 85 hrsz-ú utcák (Domb utca térsége) szabályozásainak korrekciója
A hatályos terv szabályozása a Kossuth Lajos utca keleti, zöldterülethez érkező végétől egészen a 7335 sz. közútig vezető
utcaszakaszok jellemzően 16,0 m szélességre történő szabályozását tartalmazza. Ugyanakkor az útvonal középső
szakasza (110, 111, illetve 104 hrsz.-ú telkek térsége) a szabályozás szerint is a meglévő telekszélesség (cc 5 m) maradna.
A szabályozások nem kerültek végrehajtásra, a 104 telektől délre eső szakasz kialakult, beállt állapotú, beleértve a Kossut
Lajos utcai torkolatot is. Az északi szakasz egyszerű földút.
A déli szakasz szabályozása a kialakult állapot alapján elhagyható, az északi szakaszon 12,0 m szabályozási szélesség
elégséges azon a szakaszon ahol keletről lakótelkek nyílnak az utcára. A legészakibb szakaszon a meglévő szélesség
megfelelő és elégséges. A meglévő földút csatlakozás fejlesztése nem szükséges és nem is ajánlott. A Preininger Kálmán
utcai csatlakozás minden tekintetben megfelelő és elégséges a belterület feltárására. A földút csatlakozást a szőci-halimbai
erdőterületekre továbbvezető 028/2 hrsz.-ú út kiszolgálásra továbbra is alkalmas. A 12,0 m szabályozási szélességű utca a
lakóterület kiszolgálására alkalmas /2. mintakeresztszelvény/.
A Gábor Áron utca utolsó belterületi telke, a hatályos terv szerint a kiszélesedő közterületből leválasztott zöldterületbe sorolt
területrészéről közelíthető meg.
A valóságban a megközelítés biztosított. A hatályos szabályozás jogilag nem ugyanakkor nem megfelelő, a beépítésre
szánt telket közlekedési területről kell megközelíteni. Emiatt egy 7,0 m szélességű szakasz kerül kiszabályozásra a
zöldterületből a beépítésre szánt terület előtt. /3. mintakeresztszelvény/.
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1. keresztszelvény – A Petőfi Sándor utca folytatása

2. keresztszelvény – A Domb utcától északra

3. keresztszelvény – A Gábor Áron utca vége

3.4. Közösségi közlekedés
A települést az Ajka – Halimba - Nyírád (7834 mező) közforgalmú autóbusz viszonylatok érintik:
A településen négy megállóhely pár van: Szőc bejárati út, Szőc autóbusz forduló, Határvölgyi elágazás, Határvölgy
váróterem, a 7834 valamennyi járata érinti ezeket a megállóhelyeket, kb. napi 20 járatpár közlekedik.
Az autóbusz közlekedés megfelelő szolgáltatási színvonalú.
Probléma, igény közösségi közlekedés vonatkozásában nem merült fel. Javaslat nincs, esetleges új turisztikai
buszközlekedés a meglévő infrastruktúra (utak, megállók) használatával működhet.
3.5. Kerékpáros közlekedés
Regionális kerékpárút nem érinti a települést, sőt a közelben sincs nyomvonal. Helyi, helyközi kerékpárút, illetve kijelölt
kerékpáros útvonal jelenleg szintén nincs a település közigazgatási területén.
A 7315 sz. közúton számottevő a kerékpáros forgalom. A kerékpáros közlekedésről szóló kiadványokban a közút
kerékpározásra alkalmasnak minősített, de a biztonság csak közepesnek tekinthető, mivel a sebesség viszonylag nagy, az
útpálya nem túl széles, kerékpársáv nem jelölhető ki rajta, s számottevő a teherforgalom.
A megyei tervekben sem szerepel kerékpárút tervezett szakasz mely Szőc területén áthalad.
A Taliándörögd felé vezető biztos közúti és kerékpáros közlekedés kapcsolat még hiányzik. Lobbyzni kell, hogy a Pápa –
Ajka – Halimba – Taliándörögd – Zánka tervezett térségi kerékpárút nyomvonalban elágazásként szerepeljen a Ajka – Szőc
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– Szőc Szőlőhegy/Határvölgyi – Taliándörögd nyomvonal is. Első lépésként a településszerkezeti terven szerepeltetni kell a
nyomvonalat, mint tervezet fejlesztést a települések közötti kapcsolat javítása érdekében is.
3.6. Főbb gyalogos közlekedés
A gyalogos közlekedés rendszerét a közterületi járdák jelentik:
- A belterületen részben járdák épültek ki, részben pedig a széles útburkolaton zajlik a gyalogosforgalom is, mely az
alacsony járműforgalom mellett biztonságosnak tekinthető.
- Külterületen számottevő gyalogosforgalom csak a Szőlőhegyi úton van. A közvilágítás hiánya probléma.
A meglévő szabályozások változtatására nincs szükség, illetve a kiszolgáló utakat érintő szabályozási korrekciók fejezetben
érintett változásoknál a gyalogos közlekedés lehetőségét figyelembe vettük.
3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás
A település lakó- és egyéb használatú területein a telken belüli parkolás megoldott. Koncentrált parkoló van a temető
mellett, illetve az erdei pihenőnél.
A Szőlőhegyen az utak sok szakaszon egynyomúak, itt a parkolást és a rövidebb idejű várakozást is vagy telken belül, vagy
kiszélesedésekben, kapualjakban oldják meg. A jelenlegi használat mellett mindez forgalmi problémát nem okoz.
A jelentős közhasználatú parkolóhelyek területbiztosítása megfelelő.

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A korrigált, illetve javasolt szabályozási szélességeken belül a közműhálózatok számára megfelelő terület biztosított,
beleértve a tervezett szennyvízvezeték elhelyezését is. (lásd mintakeresztszelvények).
A fejlesztésre kijelölt területek közművesíthetősége a jelenlegi rendszerekről megoldott, illetve megoldható, azokkal a
hatályos TRT alapján számoltak az üzemeltetők is.
A HÉSZ előírások tartalmazzák a közművek elhelyezésére vonatkozó, illetve a beépítés közművesítéssel összefüggő
szabályait. Legfontosabb a szennyvízelvezetés mielőbbi megoldása, illetve az addig megvalósuló fejlesztések
szennyvizeinek biztosan zárt tárolásának, illetve szakszerű kezelésének biztosítása.
A település közműrendszerei ágazatok szerinti bontásban kerülnek leírásra.
Víziközművek
Vízellátás
A település vízellátását a DRV Nyírádon kiépített kútjaitól Ajkára vezető regionális vezeték biztosítja (NA 600 KM PVC) mely
a közigazgatási terület északi részén is áthalad. A vezetékről ó ágazik le a Halimbát és Szőcöt ellátó NA 150 KM PVC
elágazó vezeték, Padragkúton található a nyomásfokozó, innen táplálják a településeket, ahol ellennyomó medencék
vannak kialakítva. A szőci medence 50 m3-es a belterület keleti magasabb végében. Vízmű a 020/3 hrsz.-en található.
A települési vízellátó rendszer kiépítettsége, állapota, kapacitása megfelelő
A mai és várható kapacitás tehát megfelelő, az üzemmel kapcsolatban nem merülte fel problémák.
Településrendezési tervben érvényesítendő intézkedésre nincs szükségSzennyvíz ellátás
A település szennyvízhálózattal nem rendelkezik. A tervek 2002-től készültek tervek az ellátásra, melyet 2017 évben
engedélyezési terv szinten kidolgozott a BESzT Kft. A települési gravitációs rendszerben összegyűjtött szennyvizet
nyomóvezeték juttatná a Halimbai szennyvíztisztítóba.
A szennyvíz ellátás biztosítása érdekében a tanulmányterveknek megfelelően az átemelő számára területet van biztosítva a
214/21 hrsz.-on.
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Szőc felszíne nagyobb részben dombvidéki, kisebb részben síkvidéki. A település a Kígyós patak vízgyűjtő területéhez
tartozik, hat rész vízgyűjtőre (völgyre) osztható. A vizek külterületi árkokon, mélyebb területeken keresztül nagyobb részt
eljutnak a patakba, kisebb részben felhagyott bányagödrökben elszikkadnak.
A belterületen nagy keresztszelvényű, rendezett burkolt árok vezet keresztül.
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Energia közművek
A földgáz ellátás (szolgáltató: E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Veszprém), alapja a térségi nagyközépnyomású 20
bar-os vezeték. Erről leágazás és gázátadó van kialakítva a 7315 j. út - Preininger Kálmán utca útcsatlakozásánál. Innen a
lakóutcákba vezet a települést ellátó 4 bar-os középnyomású (D63 PE, PE 80/G SDR 11) földgázvezeték rendszer.
A vezetékhálózat és berendezések kialakítása jó, a működés megfelelő, biztonságos.
A határvölgyi Szociális otthon saját gázátadóval és erre épülő ellátó rendszerrel rendelkezik.
A belterülettől délre a közigazgatási területet kelet-nyugati irányban átszeli a 400 kV-os Inota-Keszthely nagyfeszültségű
távvezeték. Állomása nincs a településen. Az energiatermelő terület (napelem) számára a külterületen terület biztosított.
Az elektromos ellátás (üzemeltető: E-ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt., Veszprém) alapja a Halimba – Nyírád 22 kV-os
középfeszültségű rendszer (3X95 mm2 keresztmetszetű, megfelelő). A település ellátására kül-, és belterületen összesen 5
db transzformátor állomás van telepítve. A kisfeszültségű rendszer földkábelbe helyezése javasolt.
Hírközlés
A tervezett módosítások a hírközlési rendszerek és berendezések elhelyezésének, működtetésének lehetőségét nem
változtatják meg, különösen nem nehezítik meg azokat.
Hírközlési létesítmények, vezetékek stb. elhelyezésére vonatkozóan a helyi építési szabályzat módosítása és az új
szabályozási terv semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatályos szakirányú jogszabályok betartandók.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
5.1. A felülvizsgálat során figyelembe vett környezetvédelmi jogszabályok, feltételek
A föld védelme
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) bekezdése
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek
természetes és átmeneti formáira és folyamataira.”
A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
− 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,
− 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról,
− 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,
− 2003 évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
A vizek védelme
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.”
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről,
− 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,
− 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,
− 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
− 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,
− 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről,
− 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról,
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28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól,
6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,
147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,
59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól …,

A levegő védelme
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító
módon terheli.”
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
− 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
− 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről,
Zaj- és rezgés elleni védelem
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett
energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
− 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,
Hulladékgazdálkodás
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.”
A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok:
− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
− 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
− 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról
és feltételekről,
− 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
− 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
− 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
− 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
Az élővilág védelme
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire
és élőhelyeire terjed ki.”
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
− 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
− 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.
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Az épített környezet védelme
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki
létesítményekre”.
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
− a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről,
− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
− 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
− 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
− 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról.
5.2.

A felülvizsgálat környezeti hatásainak értékelése

Szőc környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területén és tágabb térségében a falu
környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek.
A felülvizsgálat a területfelhasználás rendszerét, a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a településfejlesztési
koncepcióval összhangban úgy alakította ki, hogy a település környezetminőségére az új terv alkalmazása kedvezőtlen
környezeti hatásokat ne okozhasson.
A hatályos településrendezési tervhez képest a felülvizsgálatban nincs olyan módosítási javaslat, amely a település
környezetminőségére károsan hatna.
A felülvizsgálat hatása a föld védelmére
A földvédelem szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőségi védelme és rendeltetésének megfelelő
használata.
Az új OTrT a település igazgatási területén nem jelölt ki kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú
szántóterületeket, ennek ellenére a felülvizsgálat kiemelt hangsúlyt fordít a föld védelmére.
A felülvizsgálat a termőföld védelmét a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz és történeti gazdálkodási
hagyományokhoz, a táji-természeti érzékenységhez igazodó differenciált szabályozással biztosította. A zártkerti karakterű
szőlőhegyet kertes mezőgazdasági területként, a természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból érzékeny, meghatározóan
gyepes területeket korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozta. A környezetvédelmi, természetvédelmi
szempontból kevésbé érzékeny, meghatározóan szántó művelésű, árutermelő gazdálkodásra alkalmas területek általános
mezőgazdasági területbe kerültek.
A felülvizsgálat új lakóterületet nem jelöl ki mezőgazdasági területen, csak a meglévő - tervezett - lakóterületeket tartja meg,
miután újabb belterületbe vonásra tervezett lakóterület kijelölése nem indokolt. Új gazdasági telephely tervezett azonban a
nyírádi út menti a 024 és 025 hrsz-ú területeken, melyek az átlagnál kedvezőtlenebb legelők (8-as minőségű osztály).
Új beépítésre szánt terület kijelölése minimálisan történik. A belterületen mezőgazdasági területet érint új beépítésre szánt
területi átminősítés (A4, A5). Külterületen az A7 jelű módosítás során keletkezik új beépítésre szánt terület, de már meglévő
és működő telephelyen illetve az A6-os módosítás termőföldet sorol át általános gazdasági területbe.
Visszaminősítés is történik, melynek során tervezett gazdasági területek maradnak mezőgazdasági területben (B1, B2), így
itt a termőföld igénybevétele nem jelentkezik, belterületen a Kossuth utca déli oldalán fekvő telkek kert része
mezőgazdasági területbe kerül (B5), a megyei tervnek történő megfeleltetés miatt.
Külterületen további módosítások érintenek mezőgazdasági területet, hol erdőterületből lesz mezőgazdasági terület (D4,
D5, D9, D12, D15), hol mezőgazdasági területből erdőterület (D1, D10). Ez utóbbiak már az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdőket jelentenek, míg az előbbiek a megyei tervi megfelelőség miatti változások.
A felülvizsgálat termőföldeket érintő jelentősebb változásai a következők (részletes táblázat és ábrát ld. az 1.2.1.
fejezetben):
A A4. módosítás általános mezőgazdasági területet (kivett) sorol településközpont területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás
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A A5 módosítás általános mezőgazdasági területet (kivett) sorol át lakó területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

1,33 ha
-1,33 ha

A A6 módosítás tervezett erdőterületet sorol általános gazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

1,28 ha
-1,28 ha

A A7 módosítás általános mezőgazdasági területet sorol át különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területté
Szerkezeti tervi változás
0,3 ha
Termőföldet érintő területi változás
-0,3 ha
A B1 módosítás tervezett ipar területet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

4,5 ha
+4,5 ha

A B2 módosítás tervezett Kereskedelmi szolgáltató területet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
0,43 ha
Termőföldet érintő területi változás
+0,43 ha
A B5 módosítás falusias lakóterületet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás
A B7 módosítás különleges bányaterületet sorol át erdőterületté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

5,16 ha
+5,16 ha

1 ha
+1 ha

A D1 módosítás általános mezőgazdasági területet sorol át erdőterületté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

1,4 ha
0 ha

A D2 módosítás erdőterületet sorol át általános mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

2,1 ha
0 ha

A D4 módosítás erdőterületet sorol át kertes mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

0,089 ha
0 ha

A D5 módosítás erdőterületet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

25,04 ha
0 ha

A D6 módosítás általános mezőgazdasági területet sorol át különleges beépítésre nem szánt temető területté
Szerkezeti tervi változás
0,26 ha
Termőföldet érintő területi változás
-0,26 ha
A D7 módosítás erdőterületet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás
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A D8 módosítás kertes mezőgazdasági területet sorol át erdőterületté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás
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0,7 ha
0 ha

A D9 módosítás erdőterületet sorol át általános mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

4,52 ha
0 ha

A D10 módosítás általános mezőgazdasági területet sorol át erdőterületté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

11,7 ha
0 ha

A D11 módosítás általános mezőgazdasági területet minősít át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
64,03 ha
Termőföldet érintő területi változás
0 ha
A D12 módosítás erdőterületet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

26,8 ha
0 ha

A D13 módosítás általános mezőgazdasági területet minősít át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
37,93 ha
Termőföldet érintő területi változás
0 ha
A D14 módosítás általános mezőgazdasági területet sorol át természetközeli területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

8,1 ha
0 ha

A D15 módosítás erdőterületet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
Termőföldet érintő területi változás

8,28 ha
0 ha

A D16 módosítás különleges beépítésre nem szánt temető területet sorol át korlátozott használatú mezőgazdasági területté
Szerkezeti tervi változás
0,18 ha
Termőföldet érintő területi változás
+0,18 ha
Termőföld igénybevételével járó változtatás 3,26 ha,
Termőföld növekedéssel járó változtatás 11,27 ha.
A mezőgazdasági- és erdőterületek egymásba történő átsorolása nem jár termőföld igénybevételével.
A termőföld védelme szempontjából fontos kiemelni, hogy a vonatkozó földvédelmi jogszabályok figyelembevételével a más
célú hasznosítás miatti művelésből való kivonás a tényleges igénybevétel alkalmával ütemezetten történhet. A más célú
hasznosítás során az adott terület beépítésekor gondoskodni kell a termőtalaj letermeléséről és hasznosításáról
Ásványi nyersanyagvagyon
Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint a település területe érintett az ásványi nyersanyagvagyon területével. A
hatályos településrendezési terv két különleges bányaterületet jelölt ki.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Főosztálya megadta az ásványi nyersanyag-vagyon lelőhelyek
(bányatelek) övezetek lehatárolását:
- Szőc V. – dolomit
- Szőc III- - bauxit
- Halimba I. – bauxit
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Bár a bauxit bányák már bezártak, a bányatelkek nem kerültek törlésre, így a településrendezési eszközökben figyelembe
vettük. A bányatelkek határát feltünteti a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv. Működő bánya csak a település
déli részén lévő dolomit (murva) bánya.
A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére
Veszprém Megye Területrendezési Terve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezetbe sorolta Szőc teljes
közigazgatási területét.
Az OTrT 2012. évi módosítása megszüntette a két vízvédelmi övezetet és egy új övezetet, az országos vízminőség-védelmi
terület övezetét jelölte ki. Ez az övezet a karsztos, szennyezésre érzékeny területeket jelöli ki. A belterület északi része is
érintett az övezet által. Az OTrT vonatkozó szabályai az alábbiak:
„15. § * (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.”
Szőc község a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 27/2004 (XII.25.) KvVm r. melléklete alapján is fokozottan és
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik. A Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt
kategóriák szerint a település teljes közigazgatási területén nyílt karsztos területek találhatóak (fokozottan érzékeny I.
kategória).
A település területén a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, már a hatályos és a tervezett HÉSZ is előírja, hogy a
szennyvíz szivárgásmentes zárt tárolóba vezethető. A szippantott kommunális szennyvizek elszállítása megoldott. A
település nitrátérzékeny terület, így a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásait be kell tartani és alkalmazni.
Szőc község területét a következő vízbázis-védelmi zóna érinti:
- Nyirád térségi vízmű – hidrogeológiai B védőterület.
A település a Duna részvízgyűjtő tervezési területén az 1-4 Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységben foglal
helyet.
Szőc területén a KDVIZIG vagyonkezelésében csak a Kígyós patak egy rövid szakasza (kb. 235 m) van a külterület északi
részén.
A hidrogeológiai védőterületeket a terv feltünteti és a területén nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a felszín alatti
vizeket veszélyeztetné.
A vízbázisok védőövezeteire és a hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozóan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VIII.8.) Korm. rendelet 5. melléklete határoz meg
korlátozásokat:
A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások
Felszíni és felszín alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek

Tevékenység megnevezése

BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és
üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek

-

x
x
-

+
x
o
o
o

o
+
o
o
+
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-
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-
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Tevékenység megnevezése
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya
IPAR
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása,
tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
Salak, hamu lerakása
MEZŐGAZDASÁG
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállat tartás
Szervestrágyázás
Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédő szerek alkalmazása
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése
Haltenyésztés, haletetés
KÖZLEKEDÉS
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsiparkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése

Felszíni és felszín alatti
vízbázisok
x
x

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai
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Tevékenység megnevezése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

1

A
-

B
=

2

x

=

3

o

=

4

+

=

Felszíni és felszín alatti
vízbázisok
-

45

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai
o
o

2. Jelmagyarázat:
C
Tilos
Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti
hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi
felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
Nincs korlátozva

A hatályos terv és a felülvizsgálat sem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a település vízminőségét vagy a vizek
védelmét veszélyeztetné.
A településen az ivóvízhálózat kiépített, regionális ivóvízhálózat biztosítja a biztonságos ellátást, így a település területén
esetlegesen fellépő felszín alatti vízszennyezés az ivóvíz ellátására hatással nem lesz. A település szennyvízhálózattal
nem rendelkezik. A tervek 2002-ben elkészültek, a vízjogi engedélyt is megkapták, azonban az akkori pályázaton nem nyert
a település, ennek ellenére a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíz tisztítás kiemelt környezetvédelmi feladat.
A faluban nincs olyan gazdasági tevékenység, amelynek technológiai eredetű szennyvize veszélyeztetné a felszíni és
felszín alatti vizeket. A helyi építési szabályzat környezetvédelmi előírásai között szerepel, hogy a község területén
tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el.
Belterületen és a teljes külterületen a szennyvizet szivárgásmentes zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy egyedi
szennyvíztisztító berendezéssel kell megtisztítani. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés azonban csak ott létesíthető, ahol
arra az építési övezeti előírások lehetőséget adnak, és a védőtávolság igénye a szomszédos telkek beépíthetőségét nem
korlátozza.
A helyi építési szabályzat minden területfelhasználási egységre vonatkozóan előírja a közművesítettség mértékét.
A belvizek elvezetése szempontjából fontos a vízfolyások, csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása.
A már működő kisebb mezőgazdasági major esetében kell fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a keletkező technológiai
szennyvíz és trágyakezelési technológia a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen.

A tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen és az általános gazdasági területeken az OTÉK és a HÉSZ szerint
csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. Ez kizárja a jelentős
vízszennyezéssel járó gazdasági tevékenységeket is. A HÉSZ az üzemek és gazdasági területek területére előírja a
következőket is:
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„Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek, gazdasági területek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába
csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az
üzemek, gazdasági területek területén megtörtént.” (13.§ (5) ).
A felülvizsgálat hatása a zaj és rezgésvédelemre
A levegőtisztasághoz hasonlóan a zajterhelés szempontjából is kedvező a helyzet a településen. A meghatározóan helyi
forgalmat lebonyolító országos közút zajterhelése nem számottevő, lakóterületet nem érint. A belterületen nincs olyan
gazdasági tevékenység, amelynek során a szomszédos lakóterületeket kedvezőtlen zajhatás érné.
A tervezett kereskedelmi-szolgáltató- gazdasági területen és az általános gazdasági területen jelentős zajterhelést okozó
tevékenység nem folytatható. Az általános gazdasági terület a zajterhelésre érzékeny lakóterülettől távolabb van, így a
vonatkozó jogszabályok szerinti zajterhelési határérték túllépés nem valószínűsíthető.
A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra
A felülvizsgálat a település hulladékgazdálkodására hatással nincs. Illegális hulladéklerakó a közigazgatási területen nem
található. A településen a kommunális hulladékok begyűjtése és szállítása megoldott. A környezetet érő káros hatások
elkerülése érdekében használatbavételük esetén a tervezett fejlesztési területeket is be kell kapcsolni a település szervezett
hulladékszállítási rendszerébe. A szelektív hulladékgyűjtés üveg, papír, műanyag közterületi gyűjtőedényekkel megoldott.
Az Önkormányzat évente egy alkalommal lomtalanítást szervez (Avar Ajka Kft).
Veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely a település közigazgatási területén nem létesíthető. A veszélyes
és nem veszélyes termelési hulladékok telephelyen történő átmeneti tárolására vonatkozó szabályokat a HÉSZ
környezetvédelmi előírásai tartalmaznak.
A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési
hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról.
A felülvizsgálat hatása a levegő védelmére
Szőc közigazgatási területén nincs olyan létesítmény, tevékenység, ami a levegő minőségére kedvezőtlen hatással lenne. A
közlekedési eredetű levegőszennyezés nem számottevő, hiszen a belterület északi határán halad az alsóbbrendű országos
közút lakóterület érintése nélkül. Így a közúti közlekedésből származó levegőszennyezés nem jelentős mértékű. A főút
környezetében a felülvizsgált terv kijelölt egy új lakóterületet (már kivett, de mezőgazdasági területbe sorolt terület
lakóterületbe történő átminősítésével) azonban a főúttól 50 m-es védőtávolságban épület nem helyezhető el, a terv be nem
építhető területet jelöl ki.
A gazdasági tevékenységből származó levegőszennyezés sem jelentős, mivel nincs olyan üzemi tevékenység, amelynek
technológiai eredetű légszennyezése lenne.
A kisebb működő mezőgazdasági major közvetlenül lakóterülettel nem érintkezik. A gazdasági területek gyakorlatilag
jelenleg nem működnek.
A felülvizsgálat környezetterhelést okozó gazdasági területeket nem jelölt ki. A kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területen és az általános gazdasági területen csak olyan épületek létesíthetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók,
amelyek a környezetükre jelentős környezeti hatással nem járnak. A déli részen található bányaterület térségében a külszíni
bányászatból eredő porszennyezés felléphet, de a bánya tágabb térségében védendő területhasználat nem található.
Legközelebbi védendő létesítmény, az idősek otthona pedig csaknem 1000 m-re található.
Száraz időszakban a mezőgazdasági területek műveléséből eredő kiporzás említhető meg. A téli félévben a fűtési eredetű
légszennyezés határozza meg a falu levegőminőségét, de a gázhálózat kiépítettsége miatt ez sem számottevő. Kiemelendő
azonban, hogy előtérbe került a vegyes tüzelés, amely okozhat környezetvédelmi konfliktust.
A felülvizsgálat hatása az élővilágra
A terv az ökológiai hálózat övezeteinek pontosított területe kijelölésével biztosítja a természetes és természetközeli
élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség megőrzését.
A meglévő kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet a terv teljes egészében megtartja, így biztosítva az OTrT szerinti kiváló
termőhelyi adottságú erdők védelmét is. Az élővilág védelmére vonatkozó részletes javaslatot a tájrendezési javaslat
tartalmazza.
Összefoglaló értékelés
Környezetvédelmi szempontból összefoglalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálat során tervezett módosítások a
település környezetminőségére káros hatással nem lesznek.
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6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
Jelen terv a hatályos terv teljes felülvizsgálata, ezért az összhang biztosítása nem szükséges. A 1. fejezetben részletesen
bemutatásra kerültek a hatályos településszerkezeti tervhez képest történt változtatások, melyek alapvetően csak a
területfelhasználás rendszerét érintik. A településszerkezeti terv és a szabályozás összhangja a tervezett szabályozással
megvalósul.
A szerkezeti elemek nem változtak jelentősen, csupán egy új lakóút kerül kijelölésre.
A korlátozó elemek közül nem változnak a védőtávolságok. Feltüntetésre kerültek az ökológiai hálózat kismértékben
pontosított elemei (magterület és pufferterület) és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete is.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Új helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási tervek megalkotására az építésügyi jogszabályok jelentős
megváltozása miatt volt szükség. 2013. január 1-ét követően hatályba lépett az új építési törvény (az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) és módosult az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK). A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. Korm R. értelmében az OTÉK településrendezési követelményei és
fogalomrendszerének alapvető változása miatt a korábbi OTÉK szerint készült településrendezési eszközök 2018.
december 31-ig használhatók. Az új (kormányrendeletben szabályozott felépítésű) helyi építési szabályzat rövidebb és
áttekinthetőbb lett.
A HÉSZ mellékleteként készült szabályozási terv a Korm R. tartalmi követelményei és 6. melléklete szerinti jelkulcsot
alkalmazza.
A szabályozási terv a hatályos tervhez hasonlóan 1:2000 méretarányban készül.
A szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze:
1. Építési övezeti tagolás alapját a hatályos szabályozási terv, a beépítési sajátosságok, az övezeti tagolás alapját a
kialakult adottságok és fejlesztési igények adták meg.
2. Az általános országos érvényű előírásoknál szigorúbb előírások csak a legszükségesebb esetben kerüljenek
megállapításra.
3. A településszerkezeti terv és a szabályozás összhangja a tervezett szabályozással valósuljon meg.
4. A hatályos terv szerinti legnagyobb építménymagasság értéke helyett új fogalomként a legnagyobb épületmagasság
fogalma került bevezetésre. A fogalomhoz új számítási mód tartozik az OTÉK-ban, ezért valamennyi építési övezetben és
övezetben már az új épületmagasság számítás szerint meghatározott érték került meghatározásra.
5. Az új területfelhasználású területeken az építési övezetek és övezetek szabályozási előírásainak meghatározása a
meglevő használat és a célzott hasznosítás szerintiek.
A szabályozási terv építési övezetei és övezetei a településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriáinak megfelelőek, a
műszaki infrastruktúra hálózat elemei és a védelemmel érintett területek lehatárolása megtörtént.
Meghatározó jogszabályi változás, hogy a településkép védelmére vonatkozó szabályokat a HÉSZ már nem tartalmaz. A
településkép védelmét a településképi rendeletben kell meghatározni. A képviselő-testület a 2/2018. (III.22.) önkormányzati
rendelete szabályozza a településkép védelmét.
A helyi építési szabályzat (szabályozási tervek) a vonatkozó kormányrendeletekkel és a település védelméről szóló
önkormányzati rendelettel összhangban készült.
Figyelembe veszi továbbá a véleményezési dokumentációt megelőzően elkészült településfejlesztési koncepciót is.
A szabályozás meghatározó szempontjai a következők:
- illeszkedés a történeti településszerkezethez, tájszerkezethez;
- illeszkedés a kialakult településképhez, beépítettséghez;
- a tájképvédelem kiemelt érvényesítése a mezőgazdasági és erdőterületek szabályozásánál;
- a településkép összehangolt védelme a területen;
- a település nagyságához igazodó mértéktartó területi fejlesztéssel, szabályozással biztosítani a település adottságaihoz
illeszkedő többfunkciós fejlesztés lehetőségeit;
- a természeti értékek és a táj, tájkép védelme a szabályozás eszközeivel;
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- a kiemelten kedvező környezetminőség megőrzésének biztosítása a szabályozás eszközeivel is.
A szabályozás figyelembe veszi továbbá a véleményezés során megfogalmazott önkormányzati, lakossági igényeket is.
A főbb szabályozási tervi módosításokat az alábbi részleteken mutatjuk be a változások sorrendjében
Hatályos terv

Új szabályozási terv

A1-A3 Nem indokolt zöldterület

A2 Belterületbe vonás után az addigi gazdasági terület kiegészül ezzel a területtel
B4 Lakóterületen szennyvízátemelő létesül
C3 Lakóterületből gazdasági terület

A4 A bekötő út mentén kijelölt Vt övezet, kapcsolódik a C4 módosításhoz
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A5 A lakótömb homogén módon egy övezeti besorolást kapott a kijelölt falusias lakóterülettel

A6 Mezőgazdasági területből az Önkormányzat kérésére gazdasági területbe kerül

B1 A hatályos szerkezeti terv tervezett iparterületnek jelöli a területet, ami azóta sem valósult meg
B2 a hatályos szerkezeti terv gazdasági területnek jelöli, azonban a valóságban mezőgazdasági terület
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B5 A telkek déli része be nem építhetőek, a megyei tervi megfelelőség miatt korlátozott használatú mezőgazdasági területbe kerül

B6 A hatályos terv különleges területnek jelöli, azonban ez nem valósult meg
C4 gazdasági területből településközpont

C1 Kossuth Lajos út mentén lévő településközponti tömb hátsó telkei lakó funkciójúak

VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

50

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

C6 a templom telke lakóterületből településközpont területbe kerül

D1 Mezőgazdasági területből erdőterület - Az Erdőállomány Adattárban a terület erdőnek van jelölve

D3 Közútból zöldterület
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D6 Mezőgazdasági területből temető

D14 Ex-lege terület - láp

8. BEÉPÍTÉSI TERV
A fentiekben részletezett módosítások közül egyik területre sem készült Beépítési terv, de készítése nem is volt indokolt,
hiszen gyökeresen új területfelhasználás nem került kijelölésre.
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9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Szőc területére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata a tárgya a környezeti értékelésnek.
Tehát annak ellenére, hogy a terv új településszerkezeti tervet és új helyi építési szabályzatot dokumentál, a hatályos
tervekhez képest csak meghatározott területeken változik. Ebből következik, hogy a környezeti értékelés csak a
változásokra vonatkozik. Azt vizsgálja, hogy a hatályos településrendezési eszközökhöz képest a tervezett módosítások
milyen környezetvédelmi hatásokat eredményeznek.
9.1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
9.1.1. Előzmények, a tematika tartalma
A környezeti értékelés Szőc településrendezési eszközeinek módosításához készül, a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet
szerinti településrendezési egyeztetési folyamat részeként.
A környezeti értékelés tematikája az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.)
kormányrendelet 4. számú melléklete szerint került összeállításra. A tematika a településrendezési terv módosítása
előzetes tájékoztatási szakaszában (2016 november-december) került egyeztetésre. Az egyeztetési eljárásba bevont
szervezetek egyrészt a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete szerint a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásában résztvevő államigazgatási szervek.
Másrészt a 2/2005.(I.11.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a környezeti értékelésbe bevonandó környezet
védelméért felelős szervek.
Az összeállított tematikát a véleményezők nem kifogásolták, így a környezeti értékelés az egyeztetett tematika szerint
készül.
9.1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A környezeti értékelés Szőc területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálata véleményezési
dokumentáció szerves részeként kerül dokumentálásra és egyeztetésre, így a véleményezők a tervmódosítást és
környezeti értékelést együttesen véleményezhetik.
9.1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására
A terv felülvizsgálata a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott egyeztetési eljárás szerint több ütemben kerül
véleményezésre.
A település jelenlegi területfelhasználásának vizsgálata, valamint a hatályos településrendezési eszközök értékelését
követően a vizsgálat feltárta a környezetvédelemmel is összefüggő fejlesztési javaslatokat, illetve a településrendezési
ellentmondásokat.
Szőc Község Önkormányzata a 57/2016. (XI.17.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközök teljes
felülvizsgálatáról, amely a következő szakaszokból tevődik össze:
Az előzetes tájékoztatást a településrendezési eljárásba és a környezeti vizsgálati eljárásba bevonandó szervezetek
egyaránt megkapták. Felkerült az önkormányzat honlapjára is, így a partnerségi egyeztetés keretében a lakosság, a
gazdasági szervezetek, társadalmi szervezetek is tehettek észrevételeket.
Az előzetes vélemények alapján az egyes hatóságok felhívták a figyelmet a környezet védelmére több vonatkozásban is:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész tájékoztat a környezeti értékelés
szakmai követelményeiről, kiemeli a következetes, ellentmondásoktól mentes területfelhasználásokra való törekvést
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága felhívja a figyelmet a védett területek érintettségére, és a tájkép fokozott
védelmére.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a felszíni vizek, a vízvédelem, a vízellátás, a szennyvízelhelyezés és a
csapadékvizek vonatkozásában illetékes, de nem küldött előzetes véleményt.
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztat az országos vízminőségvédelmi területek, az érzékeny felszín alatti
vízminőségvédelmi területek, a vízgyűjtő területek, valamint az ivóvízbázis védőövezeteinek érintettségére.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya felhívja a
figyelmet a vízminőség védelemre, valamint a hulladékgyűjtés szabályaira.
Az előzetes vélemények figyelembe vételével – így a környezet védelméhez kapcsolódó vélemények figyelembe vételével
készült el a megalapozó vizsgálat és a fejlesztési koncepció tervezete. Mindkét dokumentáció az önkormányzattal
egyeztetésre került, a kért javítások, kiegészítések megtörténtek.
Ezt követően a településfejlesztési koncepcióval összhangban elkészült a településrendezési eszközök felülvizsgálatának
véleményezési dokumentációja.
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A Megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának
véleményezési dokumentációja egyeztetésre kerül a településrendezési tervezésben és a környezeti vizsgálatban érdekelt
szervezetekkel, és a partnerségi egyeztetés szerint a lakossággal, gazdasági és társadalmi szervezetekkel. A jogszabályon
alapuló véleményeket a tervezőknek figyelembe kell venniük és azok figyelembe vételével a tervet módosítaniuk kell.
Amennyiben jogszabályon alapuló véleményeltérés marad, akkor a vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást
kell tartani. Az egyeztető tárgyalásra az összes érdekelt államigazgatási szervet – így a környezet védelméért felelős
szerveket is – meg kell hívni.
Ez újabb garancia a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére, illetve a környezetvédelmi konfliktusok feloldására.
Az előzetes tájékoztatást az önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. melléklete, a 2/2005.(I.11.)
kormányrendelet 3. melléklete szerinti környezet védelméért felelős szerveknek küldte véleményezésre.
A környezeti értékelés véleményezésében – egyben a településrendezési terv véleményezésében – érdekelt szervezetek:
• a környezetvédelemre, táj- és természetvédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
• természet- és tájvédelemre kiterjedően: Balaton-felvidéki NP Igazgatóság
• környezet- és település- egészségügyre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Főosztály
• a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére kiterjedően: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
• a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően: Szőc község Önkormányzata
• az épített környezetre kiterjedően: Veszprém Megyei Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
• erdővédelemre kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti
Osztály
• talajvédelemre kiterjedően: Veszprém megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály
• a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Földhivatali Főosztály
• földtani és ásványvagyon védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
• kulturális örökség védelmére kiterjedően: Veszprém Megyei KH Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
9.1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott
véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele
A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása a településrendezési terv
felülvizsgálatába és a környezeti vizsgálat folyamatába az előző fejezetben ismertetett folyamat keretében a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével történik. A vélemények tervbe történő beépítésére vonatkozóan egyrészt jogszabályi
garanciák vannak, másrészt a környezet minőségének védelme a település önkormányzatának, lakosságának kiemelt
érdeke, így a tervezőknek kötelessége az arra vonatkozó észrevételeket figyelembe venni.
9.1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása
• Szőc község hatályos településszerkezeti terve
• Szőc község hatályos szabályozási terve
• Szőc község helyi építési szabályzata
• Szőc gazdasági programja
• Megalapozó vizsgálat 2017
• Településfejlesztési koncepció 2017
• Az általános érvényű környezetvédelmi jogszabályok
• Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény
• Veszprém Megye Területrendezési Terve
• Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015 – 2020
A felhasznált források ismertetésénél is hangsúlyozni kell, hogy a tervezési feladat egy már hatályos
településrendezési terv felülvizsgálata.
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9.2. A TERV ÉS A KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE
9.2.1. A tervi módosítások céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés
készítése szempontjából fontos részeket

A tervi változások térképi megjelenítése
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A hatályos tervhez képest történő szerkezeti módosítások a következők:
1. Új beépítésre szánt terület, tervezett zöldterületek helyén (A1, A2, A3)
2. Új beépítésre szánt területek intézményi bővítések céljából (A4)
3. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági terület hasznosítása (A5)
4. Új beépítésre szánt terület – új gazdasági terület (A6)
5. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület (A7)
6. Új beépítésre nem szánt területek (B1-7)
7. Beépítésre szánt területen belüli változások (C1-6)
8. Beépítésre nem szánt területen belüli változások (D1-21)
Összességében elmondható, hogy a módosítások környezetvédelmi szempontból pozitív változásokat eredményeznek,
amelyek közül a tervezett északi iparterület megszűntetése, a táji adottságokhoz igazodó területfelhasználási rendszer, a
mező- és erdőgazdálkodási szabályozási rendszer kialakítása kiemelendő.
9.2.2. A tervi módosítások összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A településrendezési terveket az Országos Területrendezési Tervvel és a megye területrendezési tervével összhangban
kell elkészíteni. A területrendezési tervekkel való összhangot a véleményezési dokumentáció 1.2.2. fejezete értékeli.
Az értékelés alapján megállapítható, hogy a módosítás az OTrT-vel és Veszprém megye területrendezési tervével
összhangban készült. A településszerkezeti terv területfelhasználási rendszere összhangban van az OTrT és a megyei
terv térségi területfelhasználási rendszerével.
A felülvizsgálat jelöli az adatszolgáltatás szerint a magterület, pufferterület övezetét, ökológiai folyosó nincs a település
területén. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete csaknem teljes egészében lefedi a település
területét. Az országos vízminőségvédelmi terület övezetén kijelöli a vízbázisok védőterületeit. Pontosítja az
erdőterületeket, így a kiváló termőhelyi adottságú erdők mindegyike erdőterületre került.
9.2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
Alapváltozat a hatályos településszerkezeti terv, hatályos HÉSZ és szabályozási terv.
A tervi változások a következők:
1. Új beépítésre szánt terület, tervezett zöldterületek helyén (A1, A2, A3)
Az A1 jelű módosítás során a 214/13 hrsz-ú telek zöldterületbe sorolt része kertvárosias lakóterületbe kerül a mai használat
szerint, miután a valóságban is a lakótelek része.
Az A2 jelű módosításnál a 0111/1 hrsz egy része és a 0111/5 hrsz-ú terület egy része alakul át egy összefüggő
kereskedelmi-szolgáltató területté. Ennek oka, hogy egy 20 kV-os elektromos vezeték halad át a területen és a hatályos terv
az érintett telkek egy részét zöldterületbe sorolta. A megvalósulások során, azonban ezen telekrészek jelenleg
alulhasznosított gazdasági területek részeként funkcionálnak, önkormányzati szándék nincs ezek megvételére, így a
zöldterületi besorolás megszüntetése indokolt.
A megszűnő zöldterületek helyett új zöldterületek is kijelölésre kerülnek, összességében nagyobb területtel, így a fenti
módosítások környezetvédelmi konfliktust nem okoznak.
2. Új beépítésre szánt területek intézményi bővítések céljából (A4)
A szőci bekötő út mentén egy összefüggő településközponti terület céljából a kivett beépítetlen terület északi része
mezőgazdasági területből átminősül településközponti területté, a többi szomszédos településközponti területtel (C4, mely
gazdasági területből alakulnak településközpontivá), így egy összefüggő területfelhasználás jön létre, mely kedvevőbb, mint
a jelenlegi gazdasági terület. A terület már kivett beépítetlen terület, így a módosítás termőföld tényleges igénybevételével
nem jár. A módosítás környezetvédelmi konfliktust nem okoz.
3. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági terület hasznosítása (A5)
A bekötő út keleti oldalán, a Kossuth utcai telkek illetve azok mögött belterületi telkek kertként hasznosítottak, ugyanakkor a
hatályos terv is lakóterületi fejlesztésként kezeli ezeket. A nyírádi út mentén található területsávot azonban mezőgazdasági
területbe sorolta a hatályos terv. Ezt az anomáliát szünteti meg a jelen terv úgy, hogy az érintett terület egészét falusias
lakóterületként jelöli ki, de a terület északi részét - mely a közút védőtávolságába esik - be nem építhető területként
szabályozza. Új beépítésre szánt területnek számít, azonban ez csak a lakótelkek egy része. A feltárás hasonló
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nyomvonalon történik, mint a hatályos tervben. A módosítás a termőföld igénybevételével ténylegesen nem jár, miután kivett
beépítetlen telkekről van szó. A módosítás a település környezetminőségére káros hatással nem jár.
4. Új beépítésre szánt terület – gazdasági terület (A6)
A Nyírádi út mentén a 024 és 025 hrsz-ú telkek területét - mely a hatályos tervben erdőterület - az önkormányzat
értékesítette nemrég telephely számára, így ezeket a telkeket általános gazdasági területbe sorolja a terv. A terület az
átlagosnál rosszabb minőségű legelő (8-as). Az általános gazdasági területen környezetre jelentős hatást nem gyakorló
ipari és gazdasági tevékenységi célú továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények helyezhetők el,
így a módosítás a környezetminőségre káros hatással nem lesz.
5. Új beépítésre szánt terület – mezőgazdasági üzemi terület (A7)
Szőc középső részén, a 074/2 helyrajzi számon található meglévő kisebb mezőgazdasági üzemi telephely kerül ebbe a
különleges területfelhasználási egységbe. Termőföld igénybevétellel nem jár, mivel a telek már kivett, udvar. Mivel a
mezőgazdasági telephely a belterülettől legalább 300 m-re távolságra van, így környezetterhelést nem okozhat.
6. Új beépítésre nem szánt területek (B1-7)
Ezen kategórián belül különböző változások történnek.
A B1 és B2 jelű módosítás a település északi részén kijelölt tervezett iparterületből és kereskedelmi-szolgáltató területből
mezőgazdasági területbe sorolt terület (018, 020/4 hrsz csaknem 5 ha nagyságban). A tervezett gazdasági területek nem
valósultak meg, telekhatárokhoz sem igazodott a kijelölés.
A B3 jelű módosítás a 213/22 hrsz-ú telek déli nyúlványa a hatályos terven nagyobb részt lakóterületként szerepelt, kisebb
része zöldterület, azonban az önkormányzati tulajdonú telekrész jelenleg is zöldfelületként hasznosul, így a szomszédos
lakótelkek mélységében a terület zöldterületbe kerül.
A B4 jelű módosítás szerint az önkormányzati tulajdonú 214/21 hrsz-ú lakótelek a tervezett szennyvízátemelő helye lesz,
így közműterületbe sorolása indokolt.
A B5 jelű módosítás a hatályos terven lakóterületi besorolású terület, a Kossuth Lajos utcai lakótelkek vége, illetve azok
folytatásában kialakult kertek. Az ökológiai hálózat pufferterületébe tartozik a terület, mely korlátozott használatú
mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra, a megyei tervi térségi területfelhasználásnak történő megfelelőség miatt.
A B6 jelű módosítás a 213/2 jelű játszóteret zöldterületbe sorolja a hatályos tervi különleges sportterület helyett, mert a
terület jelenleg és a jövőben is zöldterület funkciójú.
A B7 jelű módosítás a déli településrészen található murvabánya területébe ékelődő Országos Erdőállomány Adattárba
tartozó erdő, ezért a hatályos tervi különleges bányaterületi besorolás módosítása indokolt.
A fenti módosítások a környezetminőségre kedvező hatással lesznek.
7. Beépítésre szánt területen belüli változások (C1-C6)
A C1 jelű terület a Kossuth Lajos utca mentén helyezkedik el, jelenleg többségében lakó funkciójú épületekkel, átsorolása
ezért volt indokolt (településközpont területből).
A C2 jelű területek a hatályos terven kertvárosias besorolásúak, azonban a területre inkább a falusias jelleg jellemző, ezért
kerültek átsorolásra.
A C3 jelű terület a Petőfi Sándor utca végén lévő, kertvárosias lakóterületbe sorolt, mélyen fekvő feltöltött terület, lakótelek
céljára kevésbé alkalmas, ez indokolta az átsorolást kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe.
A C4 jelű területet a hatályos terv kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területnek jelöli, de a szemben lévő játszótér és
emlékpark miatt a településközponti terület kijelölése indokoltabb, annál is inkább, mert a mögöttes területen új lakótelkek
alakulnak ki. Az új átsorolás kevésbé zavaró hatású a tervezett lakóterületre és zöldterületekre.
A C5 jelű terület egyéb ipari besorolásba kerül ipari terület helyett, hogy a területen jelentős mértékű zavaró hatású ipari
létesítmény ne legyen elhelyezhető.
A C6 jelű területen többek között van könyvtár, helytörténeti kiállítás épülete, raktár ezért is indokolt a településközponti
területi besorolás a falusias lakóterület helyett.
A fenti módosítások a környezetminőségre hatással nincsenek, kivéve a C4 és C5 módosítást, melyek környezetvédelmi
szempontból kedvezőbb állapotot hoznak létre.
8. Beépítésre nem szánt területen belüli változások (D1-D15)
A D1, D10 jelű terület erdőterületbe kerül átsorolásra, mivel erdőadattári erdőként szerepel.
A D2, D4-5, D7, D9, D12, D15 jelű területek erdőterületből mezőgazdasági területbe kerülnek átsorolásra az OTrT térségi
területfelhasználásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés végett.
A D8 jelű terület egy beerdősülő terület, ezért kerül erdőterületbe.
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A D11, D13 jelű, jellemzően legelő művelési ágba tartozó földrészletek általános mezőgazdasági területből korlátozott
használatú mezőgazdasági területbe kerülnek.
A D14 terület egy ex-lege védett láp, ennek következtében az OTÉK alapján természetközeli területbe kerül.
A D16-os terület azért kerül át temető területéből mezőgazdasági területbe, mert a temető bővítése a hatályos tervhez
képest másként fog történni. A temető bővítés következtében alakul át a D6 jelű terület általános mezőgazdasági területből
temető területté.
A fenti módosítások környezetvédelmi konfliktust nem okoznak.
Az egyes változások részletesebb táblázata az Alátámasztó munkarész 1.2.1. fejezetében található, a nagyobb léptékű,
változásokat összefoglaló tervlappal együtt.
9.3. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK, VALAMINT A VÁLTOZATOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA
9.3.1. A tervi módosítások céljainak összevetése a tervi módosítások szempontjából releváns, országos szinten
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
Nemzeti Környezetvédelmi Program
Az Országgyűlés 27/2015.(VI.17.) OGY határozatával fogadta el a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programot.
A Program három stratégiai célt fogalmaz meg:
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a
környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely
épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.
2, Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek
működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.
3, Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a
terhelhetőség/megújuló képesség figyelembe vételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte
csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti
szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői
folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá
zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló
erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.
1, Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása stratégiai célon belül a Program a
következő településrendezés eszközeihez kapcsolódó stratégiai területeket határoz meg:
Levegőminőség javítása
A zajterhelés csökkentése
Ivóvízminőség és egészség
Szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
Környezet és egészség
Zöldfelületek védelme
Kémiai biztonság
Nukleáris biztonság, sugáregészségügy
2, A természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata stratégiai célon belül a Program szerinti
stratégiai területek:
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
Talajok védelme és fenntartható használata
Vizeink védelme és fenntartható használata
Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
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Környezeti kármentesítés
3, Az erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése stratégiai célon belül meghatározott
stratégiai területek a következők:
Erőforrás-takarékosság és –hatékonyság javítása
A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése
Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása
Hulladékgazdálkodás
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira
Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai
Közlekedés és környezet
Turizmus - ökoturizmus
A felülvizsgálat a stratégiai célokkal és a településrendezéshez is kapcsolható stratégiai területekkel összhangban van,
illetve azokkal nem ellentétes.
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA)
A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv Magyarország természetvédelmi stratégiai tervdokumentuma, egy szakpolitikai
stratégia, amely a Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló, ámde integráns részeként meghatározza az állam
természetvédelmi feladatai kapcsán követendő kiemelt célokat.
A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv megvalósítása során elérendő kiemelt stratégiai jellegű, átfogó célok, amelyek a
jelen településrendezési eszközökre is hatással vannak:
A biológiai sokféleség megőrzése
A felülvizsgálat során létrehozott területfelhasználás rendszere kimondottan figyelembe veszi a biológiai sokféleség
megtartását. A terv törekszik a természeti adottságokkal összhangban lévő tájszerkezet megőrzésére. A területfelhasználás
rendszerének kialakításával a terv lehetővé teszi a természeti értékek védelmét, a biológiai sokféleség fenntartását.
Hazánk táji örökségének és táji sokféleségének védelme
A terv törekszik a táji adottságokkal összhangban lévő, hagyományos tájszerkezet, a tájpotenciál, a tájkép és ezáltal a táji
sokféleség megőrzésére. A területfelhasználás rendszerének kialakításánál maximálisan figyelembe veszi a NTA-ben a
tájak természetes és természetközeli állapotát, a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek,
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek védelmét.
Nemzetközi természetvédelmi, tájvédelmi kötelezettségek teljesítése
A terv jelöli az adatszolgáltatás szerinti védett területeket, az ökológiai hálózat magterületét ,pufferterület övezetét,
valamint figyelembe veszi, hogy a település csaknem egésze a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
országos övezetébe tartozik. Olyan területfelhasználási rendszert alakít ki, amely a védelmet biztosítja.
9.3.2. A helyi környezetvédelmi célok és szempontok figyelembe vétele a terv felülvizsgálatában
A településrendezéssel összefüggő környezetvédelmi célokat a település területére készült településfejlesztési koncepció
közvetlenül nem határoz meg.
Ennek ellenére a koncepció célrendszere minden esetben figyelembe veszi a táj- és természetvédelmi, az ökológiai, a
környezetvédelmi és a több funkciós tájgazdálkodás helyi érdekeit: öko és biogazdálkodás, öko és szelídturizmus,
rekreáció, regeneráció stb.
A koncepció célrendszere mellett a koncepció céljai között szerepel az infrastruktúra fejlesztése, a helyi foglalkoztatás,
helyi gazdaság fejlesztésének ösztönzése és a népességmegtartó, népességvonzó képesség javítása, az életminőség,
humán infrastruktúra és intézmények fejlesztése is .
A fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülnek a felülvizsgálat településrendezési eszközeiben.
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9.3.3. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervi módosításokkal összefüggésben lévő elemeinek ismertetése
Szőc és térsége környezetminősége rendkívül kedvező, mivel közigazgatási területén és tágabb térségében a falu
környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények nincsenek. A megalapozó vizsgálat környezeti elemenként
ismerteti Szőc jelenlegi környezetvédelmi állapotát, amelyet a következőkben ismertetünk.
A föld védelme
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) bekezdése
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek
természetes és átmeneti formáira és folyamataira”.
A föld védelme szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőség védelme. Meghatározóan fontos ez Szőc
térségében, mivel főként mezőgazdasági hasznosítású a táji környezet. A termőhelyi adottságokhoz igazodó racionális
földhasználat jellemző, ami azt jelenti, hogy a település középső részein, a szőlőhely lejtőin a szántóföldi növénytermesztés,
míg az északi és keleti a gyepgazdálkodás emelendő ki.
Az OTrT Szőc térségében kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket nem jelölt ki, ugyanakkor a megyei terv két
kisebb területet jelöl kiváló termőhelyi adottságú szántóterületként a település nyugati határán.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezet már meglévő erdőket érint, indokolt az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti erdők teljeskörű védelme.
Általános mezőgazdasági területnek tekinthetők a kiemelkedő természeti értéket nem képviselő árutermelő szántó,
gyümölcsös területek.
A településrendezési terv keretében külön területfelhasználási egységként kell kezelni azokat a természetes és
természetközeli rét, legelő területeket, amelyek kiemelt természeti és tájképi értéket képviselnek.
Kertes mezőgazdasági terület a történeti szőlőhegy területe.
Szőc települést és térségét ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeteként jelöli az OTrT, három bányatelek található
a településen.
Felszíni és a felszín alatti vizek védelme
Az Országos területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 3/7. számú melléklete szerint Szőc község közigazgatási
területét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete. Szőc község a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a
27/2004 (XII.25.) KvVm r. melléklete alapján fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen
fekszik. A Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt kategóriák szerint a település teljes közigazgatási területén nyílt
karsztos területek találhatóak (fokozottan érzékeny I. kategória).
A település területén a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, de a kommunális szennyvizek elszállítása megoldott, így a
felszíni és felszín alatti vizek nem veszélyeztetettek. A település nitrátérzékeny terület, így a „helyes mezőgazdasági
gyakorlat” előírásait be kell tartani és alkalmazni.
Szőc község területét a következő vízbázis-védelmi zóna érinti:
- Nyirád térségi vízmű – hidrogeológiai B védőterület.
A település a Duna részvízgyűjtő tervezési területén az 1-4 Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységben foglal
helyet. Szőc területén a KDVIZIG vagyonkezelésében csak a Kígyós patak egy rövid szakasza (kb. 235 m) van a külterület
északi részén.
Levegőtisztaság és védelme
Szőc község a légszennyezettség agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X.7.) rendelet alapján a 10. számú
légszennyezettségi zónába sorolt. A település területének szennyező anyagok szerinti típusát a rendelet I. számú melléklete
rögzíti.
A közlekedési eredetű levegőszennyezés tekintetében az átmenő forgalom nem számottevő, hiszen belterületen határát
halad az alsóbbrendű országos közút, amelyen jelentős közúti személygépkocsi és teherautó forgalom nincs.
A téli félév kommunális fűtési eredetű légszennyezése meghatározza Szőc levegőminőségét. Mivel a gázhálózat kiépített, a
téli félév fűtési eredetű légszennyezése nem lenne számottevő, azonban, hogy a gáz drágulásával előtérbe került a vegyes
tüzelés, mely kisebb környezetvédelmi konfliktust okoz, ugyanis a gázhálózatot egyre kevesebben veszik igénybe. A
Hivatalhoz érkeznek panaszok az eltüzelt anyagok okozta levegőszennyezést illetően.
Megemlíthető még a mezőgazdasági területek műveléséből eredő porszennyezése is, amely száraz időben végzett
mezőgazdasági munkák esetén léphet fel.
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Gazdasági eredetű levegőszennyezés nincs, mivel a belterületen nem működik gazdasági létesítmény. A belterület nyugati
szélén lévő kisebb gazdasági területen is kertészeti termelés működik, így ennek technológiai eredetű levegőszennyezése
nincs.
Zaj- és rezgésterhelés
Az országos közút személygépkocsi és teherautó forgalma nem számottevő, így a közlekedési eredetű zajterhelés a
településre csekély mértékű. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az elmúlt években nem érkezett panasz a túlzott
zajterhelésre. A murvabánya teherautó forgalmáról nincs információnk, de az az országos útról közvetlenül csatlakozó
Határvölgyi út lakott területe érintése nélkül biztosítja a bánya teherautó forgalmát.
A környezet zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet 9§ (1) és (2)
bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a
védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelés
követelményeinek. A védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek
teljesüljenek. A védendő épületet, helyiséget úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a külön jogszabály szerinti belső téri
zajterhelési határértékek a használatbavétel időpontjára teljesüljenek.
Sugárzás védelem
A település területén jelenleg olyan létesítmény nincs, amelynek radioaktív sugárzása lenne.
Hulladékkezelés
Szőcön a kommunális hulladék elszállítását az AVAR Ajka Városgazdasági Kft végzi, így a hulladék-elhelyezés megoldott.
Ajka városában az AVAR Ajka Kft. a háztartási, háztartási hulladékhoz hasonló, tehát lakossági hulladék befogadására
alkalmas hulladéklerakót üzemeltet, mely az Európai Uniós és hazai jogszabályoknak megfelel. Szelektív hulladékgyűjtő
sziget a bekötő út mellett helyezkedik el a 182/5 hrsz-ú területen, ugyanitt egy hulladékgyűjtő zárt konténer is található,
melybe kizárólag az önkormányzattól vásárolt zsákokban lehet elhelyezi kommunális hulladékot. A konténert hetente ürítik
ill. cserélik.
Vizuális környezetterhelés
A településképet, a tájkép egységét megbontó építmény nem található Szőc közigazgatási területén, de a belterületi
településrész nyugati végén lévő gazdasági területek elhanyagoltak, alulhasznosítottak. A Határvölgyi út mentén a
felhagyott major és a rajta álló üres, leromlott állapotú épület és rom látványa kedvezőtlen.
Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A község területén megoldásra váró feladat a csatornahálózat kiépítése. Ennek megvalósításáig is tilos az ingatlanok
szennyvizét, csapadékcsatornába, illetve nyílt ásott kútba vezetni. Az esetlegesen ilyen már meglévő bekötéseket meg kell
szüntetni, a szennyvizet zárt gyűjtőbe kell gyűjteni.
Árvízvédelem
Szőcön nincs árvízvédelmi terület
9.3.4. A módosítások hatása a környezetük hasznosítására
A tervi módosításokat a Környezeti értékelés 2. fejezete ismerteti, amely alapján összességében megállapítható, hogy a
módosítások a település környezetminőségére károsan nem hatnak, a jelenlegi környezeti helyzethez képest
kedvezőtlenebb hatás nem következik be. Egyetlen módosítás hatásterülete sem lépi túl saját területe határát.
9.3.5. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség)
A táj eltartóképessége és terhelhetősége szempontjából meghatározó a természetvédelmi oltalom alatt álló területek,
ökológiai hálózat magterületének, pufferterületének jelenléte, a felszíni és felszín alatti vizek fokozott érzékenysége, az
összefüggő erdős térségek nagyarányú kiterjedése, valamint a táji változatosság. A terhelhetőség szempontjából
meghatározó továbbá a hatályos terv által már kialakított mezőgazdasági területfelhasználási rendszer, amely a termőhelyi
adottságok, a történeti tájhasználat, környezeti érzékenység és tájképi érzékenység figyelembe vételével alakította ki a
sajátos mezőgazdasági területfelhasználásokat és az azokra vonatkozó szabályokat.
A táj terhelhetőségét a felülvizsgálat a mezőgazdasági területek termőhelyi adottságokhoz igazodó differenciált
szabályozásával, a természeti értékek, védett területek védelmi erdőövezetként és korlátozott használatú mezőgazdasági
területi szabályozással veszi figyelembe. A táj eltartóképességét többek között a termőföld, mint természeti erőforrás
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határozza meg. A felülvizsgálat általános gazdasági terület és temető bővítés kijelölésével 3,26 ha közepes vagy gyengébb
minőségű termőföld igénybevételét tervezi. Ezzel szemben a tervezett ipari terület illetve gazdasági terület
megszüntetésével és lakóterület mezőgazdasági területté történő visszaminősítésével a termőföldek területe 11,27 ha-ral
növekszik.
9.3.6. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a tervi módosítások
nem valósulnak meg
A hatályos terv nagyobb ipari és kisebb kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet jelöl ki az országos közúttól északra
fekvő területen, az Ajka felé vezető út két oldalán. Az út nyugati oldalán magterület helyezkedik el, de a terület
tájképvédelmi szempontból is kiemelten kezelendő terület, ezenkívül hidrogeológiai védőidom B védőterülete is egyben. Az
ipari területen elhelyezhető létesítmények okozhattak volna környezetvédelmi konfliktust (üzemelésből adódó zajhatás,
levegőszennyezés stb.) és természetvédelmi, tájképvédelmi szempontból sem lett volna kedvező a csaknem 5 ha-os
iparterületi fejlesztés. A felülvizsgálat ezt a területet táji, természeti értékeire való tekintettel a jelenlegi területhasználatnak
megfelelően korlátozott használatú mezőgazdasági területbe sorolja vissza.
A felszín alatti vizeket veszélyezteti a csatornahálózat hiánya, de már a hatályos helyi építési szabályzat is előírta, hogy a
kommunális szennyvíz a csatornahálózat kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. A csatornahálózat kiépítését követően
azonban új épület már csak a közcsatornába való bekötéssel létesíthető. A fentiek alapján megállapítható hogy a
felülvizsgálat tervi módosításai következtében új környezeti konfliktusok nem következnek és a tervi módosítások az
esetleges környezetvédelmi konfliktusokat megszüntetik.
9.3.7. A tervi módosítások megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők
A felülvizsgált terv elfogadásával, illetve a tervi módosítások megvalósításával Szőc környezetminőségére közvetlenül vagy
közvetve kiható környezeti hatások kedvezőek.
- A módosítások a termőföld igénybevételét kedvezően érintik, mivel a hatályos tervhez képest a felülvizsgálat 8 ha-ral
kevesebb termőföld más célú hasznosítását tervezi.
- A tervezett beépítésre szánt területek összességében csökkennek.
- Az északi területrészen tervezett ipari és gazdasági terület megszüntetése a potenciális zaj-és levegőszennyezés
kizárása mellett természetvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kedvező.
- A mezőgazdasági területek szabályozása megakadályozza a termőföldek felaprózódását.
- A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kijelölése és szabályozása biztosítja a természeti értéket képviselő
legelők fenntartható hasznosítását.
- A felülvizsgálat hatására Szőc közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke jelentősen nő.
- A terv csak olyan területfelhasználási egységeket jelöl ki, amelyeken jelentős környezetterhelést okozó létesítmények
nem létesíthetők. (kereskedelmi, szolgáltató terület, általános gazdasági terület, egyéb ipari terület, településközpont
terület, stb.)
- A helyi építési szabályzat környezetvédelmi szabályozása is kizárja környezetszennyező létesítmények kialakítását.
Összességében megállapítható, hogy a felülvizsgálat szerinti módosítások egyike sem okozhat környezetvédelmi
konfliktust.
9.3.8. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele vagy környezetterhelés közvetlen előidézése
A felülvizsgálat természeti erőforrások közvetlen igénybevételével nem jár, a környezetterhelés közvetlen előidézését nem
jelenti. A felülvizsgálat lehetőséget ad a kialakított környezetkímélő területfelhasználás rendszerén belül az egyes
területfelhasználások fenntartható környezetkímélő fejlesztésére. A terv megteremti ugyan a fenntartható, környezetkímélő
fejlesztés lehetőségét, fontos azonban, hogy az egyes építési engedélyezési eljárások során is betartásra kerüljenek a
következőkben ismertetett környezetvédelmi jogszabályok:
A föld védelme
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 14.§.(1) bekezdése
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek
természetes és átmeneti formáira és folyamataira.”
A föld védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,
• 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló - - 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról,
VÁROS ÉS HÁZ BT – 2018. SZEPTEMBER

SZŐC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

63

• 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,
• 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről,
• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) bekezdése
szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek
természetes és átmeneti formáira és folyamataira”.
A vizek védelme
A Kvt. 18.§.(1) bekezdése szerint „a vizek védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére
(beleértve a hőmérsékleti viszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre
és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt
megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.”
A vizek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről,
123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,
220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,
240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről,
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról,
28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól,
6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,
147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,
59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

Felszíni és a felszín alatti vizek
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a víztartó
képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági határozatban –
kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”.
A levegő védelme
A Kvt. 22.§.(2) bekezdése szerint „a levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével
más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító
módon terheli.”
A levegő védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
o 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
o 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
o 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről,
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Zaj- és rezgés elleni védelem
A Kvt. 31.§.(1) bekezdése szerint „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett
energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.”
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabályok:
o 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
o 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról,
Hulladékgazdálkodás
A Kvt.30.§.(1) bekezdése szerint „a hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően
nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.”
A hulladékokra – hulladékgazdálkodásra – vonatkozó meghatározó jogszabályok:
o 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
o 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
o 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról
és feltételekről,
o 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
o 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól,
o 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
o 45/2012.(V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról,
o 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
Az élővilág védelme
A Kvt. 23.§.(1) bekezdése szerint „az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak
megtartása és működőképességének biztosítása figyelembevételével – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire
és élőhelyeire terjed ki.”
Az élővilág védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok:
o 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
o 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
o 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
o 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól,
o 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.
Az épített környezet védelme
A Kvt 24.§-a szerint „az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki
létesítményekre”.
Az épített környezet védelme szempontjából meghatározó jogszabályok:
o 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
o 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
o 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről,
o 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,
o 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitás értékének számításáról.
o 2016.évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
9.3.9. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatok kiváltása vagy ösztönzése, amelyek közvetett módon környezeti
következménnyel járhatnak
A tervezett módosításoktól miatt nem következnek olyan társadalmi, gazdasági folyamatok, amelyek olyan befektetői,
fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás további
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igénybevételéhez vagy jelentős környezetterheléshez vezethetnének. A tervben nincs olyan változtatás a hatályos tervhez
képest, amely a település környezetminőségére károsan hatna, valamint a társadalmi, gazdasági folyamatokat oly módon
befolyásolná, hogy az negatívan hasson a környezet állapotára. A fő fejlesztési irány a pihenő-kiránduló turizmus
fejlesztése, amely főként a környezetkímélő turisztikai ágazatokat részesíti előnyben. A terv erdőgazdálkodás területén is
fejlesztési lehetőséget ad, a történeti tájhasználathoz igazodik, többfunkciós gazdálkodásra ad lehetőséget. Biztosítja
továbbá a mezőgazdaság termőhelyi, táj és természetvédelmi adottságokhoz, értékekhez igazodó környezetkímélő,
fenntartható fejlesztését.
A helyi gazdaság fejlesztésére kijelöl kereskedelmi, szolgáltató és általános gazdasági területet és belterületen a bekötő
út mentén olyan településközpont területfelhasználást jelöl ki, ahol többfunkciós intézményi fejlesztés lehetséges.
9.4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, KÖRNYEZETI
KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE:
9.4.1. A terv hatása a környezeti elemekre
A módosítás hatása a levegő védelmére
A felülvizsgálat szerinti hatások a levegő védelmére egyértelműen kedvezőek.
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, amely lehetőséget adna jelentős légszennyező üzem létesítésére
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, általános gazdasági terület)
- A kijelölt kisebb különleges mezőgazdasági-üzemi terület lakóterülettől távolabb található, így az esetleges
bűzhatás lakóterületet nem érint.
- Az országos közút lakóterületet nem érint, átmenő forgalomtól eredő levegőszennyezés lakóterületet nem érint.
- A gázhálózat kiépített, így az új területfelhasználások beépítése esetén a fűtés környezetkímélő gáztüzeléssel
történhet.
A felülvizsgálat hatása a zaj- és rezgésvédelemre
- A lakóterületet közlekedési eredetű zajterhelés nem éri.
- Az országos közút közvetlen környezetében lakóterület nincs illetve annak 50 m széles területét be nem építhető
területként, zöldfelületként kell fenntartani.
- A tervezett iparterület megszüntetésével az ipari tevékenységből eredő zajterhelés veszélye megszűnt.
- A terv nem jelöl ki olyan új területfelhasználást, ahol jelentős zajterhelést okozó üzemi létesítmények
kialakíthatók.
A felülvizsgálat hatása a vizek védelmére
- A felülvizsgálat nem jelöl ki olyan területfelhasználást, amely a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné.
- A helyi építési szabályzat nem ad lehetőséget a szennyvizek szikkasztására, a csatornahálózat kiépítéséig
szivárgásmentes zárt szennyvíztárolót kell létesíteni.
- A szabályozás nem ad lehetőséget hígtrágyás állattartótelep létesítésére.
- A terv kijelöli Szőc közigazgatási területén kívüli nyírádi vízműkút hidrogeológiai védőterületét, amely szinte a
teljes közigazgatási területet lefedi
- Az országos vízminőségvédelmi terület övezeteiben a felülvizsgálat nem jelöl ki beépítésre szánt területet.
A felülvizsgálat hatása a termőföld védelmére
- Szőc közigazgatási területén kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület nincs, ennek ellenére a terv kiemelt
hangsúlyt helyez a termőföld, mint természeti erőforrás védelmére.
- A termőföldek területét a terv általános gazdasági terület (1,28 ha) és különleges beépítésre nem szánt temető
(0,26 ha) összesen 1,54 ha-ral csökkenti (a többi beépítésre szánt terület növekedés már kivett területeken
történik) de falusias lakóterület (5,16 ha) és tervezett ipari és gazdasági terület (5 ha) mezőgazdasági területté
illetve tervezett erdőterületté történő átsorolásával a termőföld összesen 10,16 ha-ral nő.
- A HÉSZ a kialakítható földrészletek területét általános mezőgazdasági területen 1,0 ha-ban, korlátozott használatú
mezőgazdasági területen 2,0 ha-ban határozza meg ezzel is biztosítva az árutermelő gazdálkodásra alkalmas
földrészletek fennmaradását.
A felülvizsgálat hatása a hulladékgazdálkodásra
- A kommunális szilárd hulladékot a regionális hulladékkezelő telepre szállítják.
- A szelektív hulladék gyűjtése működik a település területén.
- A HÉSZ 13.§-a szerint "veszélyes anyagok, vagy hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely, hígtrágyás
állattartó telep a település területén nem létesíthető”.
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A felülvizsgálat hatása az élővilág védelmére
- A korlátozott használatú mezőgazdasági területet pontosítja a felülvizsgálat. A rét, legelő terület meghatározó
része ebbe a területfelhasználásba került, ahol csak a gyepterületek fenntartásával összefüggő épületek
létesíthetők.
- Az erdőterületet kissé megnövelte a felülvizsgálat már bokrosodó, erdősödő legelőkkel,
- Az ökológiai hálózat magterületét és pufferterületét a szerkezeti és szabályozási terv egyaránt kijelöli. A
felülvizsgálat egyik övezetben sem jelölt ki beépítésre szánt területet.
- Az ökológiai hálózat magterületén a terv jellemzően védelmi erdőövezetet jelölt ki, ahol épület nem létesíthető
illetve korlátozott használatú mezőgazdasági terület sorolta.
- A szerkezeti terv feltünteti az ex lege védett lápot, amely természetközeli területbe került, így a védett természeti
terület fennmaradása nem veszélyeztetett.
A felülvizsgálat hatása az épített környezetre, a kulturális örökségre
- Szőc közigazgatási területén műemlék nincs. A régészeti lelőhelyeket a szerkezeti terv és szabályozási terv is
feltünteti. A területük módosítással nem érintett, általános és korlátozott használatú mezőgazdasági területbe
tartoznak.
- A terv a településképi rendelettel összhangban kijelöli a helyi értékvédelmi területet (a Kossuth Lajos utca
történeti településkarakterét őrző teljes belterületi részét)
- A kül- és belterületek szabályozása a településképi rendelettel összhangban biztosítja a település és táj
településképi, tájképi egységét.
9.4.2. A terv hatása a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra
A felülvizsgálat az előző fejezetben részletezettek szerint a környezeti elemekre kedvezőtlen hatással nem lesz, így
egyértelmű, hogy a környezeti elemek rendszerére sem hat károsan.
A meglévő erdők mellett tervezett erdőkkel teszi teljessé a község körüli erdők összefüggő rendszerét, amelyeket a
természetközeli gyepterületek egészítenek ki összefüggő ökológiai rendszerré, biztosítva a biológiai sokféleség
(biodiverzitás) fenntartását. A természetes és természetközeli élőhelyek védelme biztosítja az élővilág védelmét is. A
kedvező táji környezet, tervezett belterületi zöldterületek, belterületi kertek, parkosított intézménykertek az igen kedvező
klíma megőrzésében is meghatározó szerepet töltenek be.
9.4.3. A terv hatása a Natura 2000 területek állapotára
Szőc területén Natura 2000 terület nem található.
9.4.4. A terv hatása az érintett emberek egészségi állapotára, valamint társadalmi, gazdasági helyzetére
A fejlesztési koncepció egyik fő célja a népességmegtartó képesség javítása, azon belül az életminőség javítása, a
kedvező lakókörnyezet kialakítása. A településrendezési eszközök felülvizsgálata nem generál az emberek egészségi
állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, társadalmi-kulturális, gazdaságigazdálkodási hagyományaiban – negatív változásokat.
9.5. A KÖZVETETT MÓDON HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK
9.5.1.Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése
Mivel a környezeti elemeket, a természeti értékeket nem érik negatív hatású fejlesztések, sőt a környezet állapotát
érintően kedvezőbb állapotot eredményező változások lesznek, ezért új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére
a terv következtében nem lehet számítani.
9.5.2.A terv hatása a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására
A terv nem korlátozza vagy gyengíti a környezettudatos, környezetbarát magatartást, életmódot.
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9.5.3. A terv hatása a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való
eltérés fenntartására vagy létrehozására
A felülvizsgálat a területfelhasználás rendszerét a helyi természeti adottságokhoz történeti tájhasználathoz igazítva a
település nagyságrendjéhez igazodó mértéktartó fejlesztésekkel alakította ki. Így a helyi adottságoktól eltérő térszerkezet,
területfelhasználási mód kialakítása nem történt meg a felülvizsgálatban.
A már működő külszíni bányákat a tervnek adottságként kellett figyelembe vennie, amelyek kijelölése már a hatályos
tervben is szerepelt, így nem tekinthető a felülvizsgálathoz kapcsolódóan az optimális térszerkezettől, területfelhasználási
módoktól való eltérésnek.
9.5.4. A terv hatása olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak
A településfejlesztési koncepció a mértéktartó fejlesztést tűzte ki célul, amely a gazdaságfejlesztésben is megmutatkozik.
A terv a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományokra a táj eltartóképességére hatással nem lesz.
9.5 5. A terv hatása a természeti erőforrások megújulásának korlátozására
A terv nem eredményez ilyen jellegű korlátozást.
9.5.6. a környezeti következmények meghatározása, a környezeti szempontból elfogadható változatok
A terv következtében az előző fejezetekben kifejtettek szerint a környezeti elemeket tekintve kedvezőtlen változások nem
lesznek. Az ismertetett környezetvédelmi jogszabályok és a HÉSZ környezetvédelmi előírásainak betartásával
környezetvédelmi konfliktusok nem lépnek fel. A felülvizsgálat során nem indokolt változatok meghatározása, ugyanis a
megalapozó vizsgálatok alapján készült a terv, amely az adatszolgáltatásban kapott releváns információkra alapozottan
készült. A változások következtében összességében a termőföld is növekszik.
9.6. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE
KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ
INTÉZKEDÉSEK
A felülvizsgálat a tervi módosítások megvalósítására vonatkozó intézkedéseket nem tartalmaz. Mivel a módosításoknak
kedvezőtlen hatásai nem lesznek, így a környezetvédelmi célú intézkedések nem indokoltak.
9.7. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE,
SZEMPONTOKRA, AMELYEKET MÁS TERVBEN, PROGRAMBAN FIGYELEMBE KELL VENNI
A felülvizsgálat a módosításokhoz kapcsolódó más tervekben figyelembe veendő intézkedéseket nem tartalmaz. Az
ismertetett környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett szükséges a HÉSZ előírásait is betartani.
9.8. A TERVI MÓDOSÍTÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI
HATÁSOKRA VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A terv a környezetvédelemmel összefüggő monitorozási javaslatot nem tartalmaz. A tervi változtatások a szomszédos
településekre nem lesznek hatással.
9.9. ÖSSZEFOGLALÓ
A környezeti értékelés összefoglalójaként megállapítható, hogy Szőc hatályos településrendezési eszközeihez képest a
felülvizsgálat környezetvédelmi szempontból nem tartalmaz olyan módosításokat, amelyek környezetvédelmi szempontból
a hatályos tervnél kedvezőtlenebbek lennének, a község környezetminőségére kedvezőtlenül hatnának.
A levegő- és a zajvédelem tekintetében megállapítható, hogy a meglévő és nem változó közlekedési hálózat célforgalma
jelentős levegőszennyezést és zajterhelést nem okoz. A tervezett új gazdasági területek környezetében nincs olyan
területfelhasználás, amely a környezeti ártalmakra érzékeny lenne. A vízmű védőövezetében és azon kívül nem jelöl ki
olyan területfelhasználást, ami a felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztetné.
A kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és általános gazdasági területen, településközpont területeken csak nem
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységek folytathatók, így azok környezetszennyező hatása nem várható.
A terv kijelöli az ex lege védett területeket, az országos ökológiai hálózat övezeteit, továbbá a tájképvédelmi
szempontjából kiemelten kezelendő területeket. Nem tervez olyan módosítást, ami a természeti értékeket veszélyeztetné,
azok fenntartására kedvezőtlenül hatna.
A tájkép védelmét az épített környezeti értékek védelmét olyan szabályozással biztosítja a terv, amely lehetőséget ad a
tájképi egység megőrzésére.
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