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1. A TERVEZÉSI FELADAT 

1.1. ELŐZMÉNY 
Bogyoszló község önkormányzatának képviselőtestülete a 2013. október 9-i ülésén úgy döntött, 

hogy a község 2005-ben elkészült településrendezési tervét módosítja. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 
13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében 
eljárva elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 50/2005.(IX.21.) Kt. számú 
önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően elkészíttette a 
település szabályozási tervét is, melyet a 10/2005. (IX.22.)  Kt. számú önkormányzati rendelettel 
hagyott jóvá.  A rendezési tervmódosításról a 47/2013. (X.9.) Kt. számú határozatot hozta, melyben 
támogatja a módosítási szándékot. 

 Az önkormányzat a rendezési tervet konkrét külterületi területekre vonatkozóan módosítani kí-
vánja, mivel a hatályos rendezési tervben a területek nem  a szélerőmű állítás további vizsgálatára kije-
lölt övezetként kerültek rögzítésre. A területre vonatkozó településrendezési tervmódosítás elkészítésé-
vel az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg.  

A jelenleg hatályos rendezési tervet 2005-ben irodánk készítette az új építési törvény előírásai-
nak megfelelően.  

A tervezett fejlesztési területre és környezetére készítünk - az 1998. január 1-től hatályos, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (többször módosított 
építési törvény) és a  314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően -  rendezési  tervmó-
dosítást, melynek a jóváhagyott dokumentációját állítottuk össze.  

 
A terv készítése során figyelembe vesszük az alábbi előzményeket: 

• Bogyoszló község Rendezési Terve és módosításai 2005-2014. 
• Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) 
• Győr-Moson-Sopron Megye Mellékút hálózatfejlesztési Program 2005. 
• Megyei Környezetvédelmi Program 
• Megyei Turizmus Fejlesztési Program 

OLÉH (Országos Lakás és Építésügyi Hivatal) javaslat a szélerőmű parkok elhelyezésének fel-
tételeiről 
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1.2. A TERVEZÉSI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA 
 

Jelen fejlesztési elképzelések Bogyoszló község külterületén található alábbi ingatlanokra vonatkoz-
nak: 
 
Tervezési terület (a  8069  sz. országos állami mellékút mellett) 
- a  095/1-21, 097/1-11, 099/1-15, 0229/-3, 0233/1-55, 0237, 0248/3-4, 0249/1, 0249/3-11 hrsz. alatti 
területek. (szélerőmű elhelyezés vizsgálatára kijelölt terület ), a 0116/12 hrsz.-ú terület (beépítésre 
szánt különleges transzformátor  építési övezet) 
 
A tervezési területek a csornai kistérségben, Bogyoszló község közigazgatási területének dél-nyugati 
részén a 8603  sz. országos állami mellékút mellett helyezkednek el.  A területek Balti feletti magas-
sága 120-125 m között van, a Rábca és a Rába közötti  sík részen találhatóak. A  tervezés alá vont 
terület községi kapcsolata jó, a tervezett területfelhasználási funkciók  a  mezőgazdasági szántó öve-
zeten belül a  megfelelő védőtávolságok figyelembe vételével betarthatók. 
A tervezési területek közlekedési kapcsolatait elsősorban a 85-ös és 86-os főút adja észak-kelet, dél-
nyugati irányban. A 8603-as, 8601-es, 8609-es közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést a 85-
ös, 86-os főközlekedési utakra történő kijutáshoz. A tervezett tornyok  megközelítését a mezőgazda-
sági  külterületi utak biztosítják. 
A  szélerőművek létesítésének vizsgálata céljából tervezett módosított külterület fejlesztési elképzelé-
sek a hatályos településfejlesztési koncepciót nem érintik, így a koncepció kiegészítéséről  kell dönte-
nie a képviselőtestületnek. 
 A  rendezési tervmódosítást megalapozó képviselő testületi határozatot mellékeltük a dokumentáció-
hoz. 
 

1.3. MELLÉKLETEK 
 
1.3.1.   Határozat másolata 

1.3.2.   Az előzetes véleményeztetési eljárásban kapott vélemények másolata 

1.3.3. A véleményezési eljárásban kapott vélemények másolata (tértivevény-
nyel) 

1.3.4. Közútkezelői nyilatkozatok 

1.3.5. A beérkezett vélemények testületi ismertetése (testületi határozat) 

1.3.6. Végső szakmai vélemény másolata 
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
Bogyoszló község képviselőtestületének az 1/2004.(II.16.) számú határozatával elfogadott település 
fejlesztési koncepciójának fő fejlesztési céljai nem változnak, a szélkerék állítására megvizsgálható 
területek kijelölésének lehetősége rögzítésre került, az előírások és az ágazati szabványoknak megfele-
lően, elősegítve a megújuló energiatermelés növelését, illetve a környezetbarát technológiák hazai el-
terjedését.  
A koncepcióban szereplő – a szélkerék állítására megvizsgálható – területek mezőgazdasági szántó 
övezet besorolása nem változik.  A felállításra megvizsgálható területek külön jelzéssel, szintén mező-
gazdasági szántó övezetben maradnak. 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

2.1. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ 

2.1.1. Településszerkezeti terv M=1:10 000 felbontású 
 Lásd a rajzi mellékletekben: É-1/M   (Módosított településszerkezeti terv) 
 
2.1.2. Határozat 
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2.1.3. A módosítás leírása 

Tervezési  terület  
- a  095/1-21, 097/1-11, 099/1-15, 0229/-3, 0233/1-55, 0237, 0248/3-4, 0249/1, 0249/3-11 hrsz. alatti , 
illetve  a 0116/12 hrsz. terület.  
Területfelhasználási, fejlesztési elképzelések: 
 
A területek a jelenlegi rendezési tervben MSZ (mezőgazdasági általános szántó) terület felhasználású 
területként szerepelnek. A területek magántulajdonban vannak.  
Az önkormányzat a fenti területeken a szélerőművek állításához hozzájárul, mely területeket szélerőmű 
létesítésére vizsgálható területként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben. A területre konkrét befek-
tetői igény jelentkezett. A hatályos rendezési terv a széltornyok létesítésére alkalmas területeket nem 
jelöli ki, ezek a területek kerülnek kijelölésre a fent leírt helyrajzi számokkal. 
A fejlesztési elképzelések ütemesen kerülhetnek megvalósításra. Az egyes ingatlanok  művelésből való 
kivonása a torony alapozásához igénybe vett 20x20 m-es területen és a belső feltáró utakon szükséges. 
A tervezett kijelölésre kerülő területek Bogyoszló és a szomszédos – a tervezésben részt nem vevő -  
Szárföld, Jobaháza, Magyarkeesztúr, Mihályi, Kisfalud, Babót községek meglévő és tervezett belterüle-
tétől, illetve a beépítésre szánt és az erre a célra kijelölt területektől  min. 5 h (h= a teljes toronymagas-
ság a lapátokkal együtt) találhatóak. A területek továbbra is MSZ (mezőgazdasági általános szántó) 
terület felhasználású területként szerepelnek. 
A külterületi  villamos energetikai építmények különleges terület felhasználású területen kerülnek elhe-
lyezésre, melyek a termelt energia,  az országos hálózatba történő betáplálását (transzformálást) bizto-
sító építmények  és kiszolgáló létesítményeik elhelyezésére szolgál. 
 
A tervezett konkrét terület felhasználás és főbb beépítési paraméterek a következők:  

• Mezőgazd. szántó terület – szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt terület – MSZ-1 
• Tervezett beépíthetőség: OTÉK szerint 
• Tervezett maximális építménymagasság: 150 m (későbbiekben: h.) 

 
•             Beépítzésre szánt különleges villamos transzformátor terület  - Ktr 
•             Tervezett beépíthetőség: 40 % 
•             Tervezett maximális építménymagasság: 6,0 m 
•             Minimális zöldfelület: 30 % 
•             Beépítési mód: szabadonálló 
•             Legnagyobb szintterületsűrüség:  1,0 
 

• Bogyoszló község rendezési tervmódosításának  az OTrT.-vel kapcsolatos  területi össze-
függései 

 
A község rendezési tervmódosítás során az OTrT-ről szóló 2003. évi XXVI. törvény 6. §.  területi muta-
tói  betartásra kerültek. Az OTrT-vel összefüggő, Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési  Tervé-
nek a megyei területfelhasználási  kategóriákra vonatkozó szabályai szintén  alkalmazásra kerültek.  
A rendezési tervmódosítás során határértékek alatti területfelhasználási kategóriaváltozásra került sor. 
A külterületi terület felhasználási kategóriákban érdemi változás nem történik. A szélkerék állításra vizs-
gálható területek külterületi mezőgazdasági szántó övezetekben maradnak. A villamos transzformátor 
épületek tervezett telkei különleges területkijelölést kapnak. A transzformátor  építésre kijelölt telkek a 
teljes szélerőmű állítás vizsgálatára kijelölt területeknek az 1 %-át sem haladják meg. 



TÉR-HÁLÓ KFT.  
9024 Győr, Babits M u. 17/A Bogyoszló rendezési terv módosítás 

 10

  
2.1.4. A módosítás és várható hatásainak bemutatása 
A szerkezeti terv módosításának elfogadásával a jelenleg szántóterületként egy része szélkerékállításra 
vizsgált terület lesz. A tervezett szélkerekek a megfelelő védőtávolságok betartásával helyezhetőek el 
külterületeken. A szintterület sűrűsége 0,2 mely alkalmazkodik a település többi részén is elfogadott, 
hasonló funkciójú területen alkalmazott szintterület sűrűségi mutatókhoz.  
Az új  - szélerőmű állításra vizsgálható  - terület által indukált forgalomnövekedés várhatóan nem lesz 
számottevő az eddigi forgalomhoz képest.  
A tervezett szélkeréképítésre javasolt területek mezőgazdasági övezetben maradnak. A transzformátor 
állomás építésére kijelölt területek (0116/12 hrsz.), különleges (beépítésre szánt) területként kerülnek 
szabályozásra, melyek területei művelési ágból kivonásra kerülnek, amennyiben építésük a területen 
szükséges. A szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt területek, az oszlopokkal  igénybevett területeinek, 
illetve a megközelítő utaknak a  művelésből történő kivonása ütemezetten történik. Az érintett helyrajzi 
számú területek mezőgazdasági szántó terület felhasználású kategóriában maradnak. 
 

2.1.5. A módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai 
A tervezési területek realizálása teljes mértékben a magánbefektetők kivitelezésében történik. A terve-
zési költségeket is a beruházók viselik. Az önkormányzat sem tulajdonrésszel, sem más anyagi támoga-
tással nem kíván részt venni a fejlesztésben. A területfejlesztések során az adminisztrációs és a helyi 
viszonyokat ismerő segítséget teljes mértékben megadja a község. A megvalósításhoz szükséges alap 
infrastruktúra kiépítését szintén a beruházók vállalják. A megvalósított fejlesztések során létrejövő utak, 
közművek fenntartását az önkormányzat a tulajdonosokkal közösen illetve megegyezés alapján kívánja 
megoldani. A módosítás során keletkező rendelet nem ró az önkormányzat számára egyéb anyagi köte-
lezettségeket. 
 

2.2. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

2.2.1. Tájrendezés 

A bogyoszlói tervezett szélerőmű park Bogyoszló településrendezési eszközeiben általános mezőgaz-
dasági területbe sorolt területeket érint. A vizsgált terület szántó művelési ágban hasznosított.  
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) szerint a tervezési és a beruházással érintett 
terület nem érint „kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet”. A beruházással érintett terület északi és 
keleti része egybeesik az OTrT által, 2014. január 1-től meghatározott új térségi övezetébe, a „jó termő-
helyi adottságú szántóterület övezetébe” sorolt területekkel. Az érintett területeken nem kerül elhelye-
zésre szélturbina. Az északi érintett területen húzódik az a 120 kV-os vezeték, melyre a tervezett 
szélerőműpark kíván csatlakozni. A csatlakozáshoz egy transzformátorállomás létesítése szükséges, 
mely a vezeték alatt helyezkedik majd el, ahová a jó termőhelyi adottságú szántóterület kiterjedése már 
nem ér el. A keleti érintett területen ugyancsak nem kerül elhelyezésre szélturbina, a beruházással érin-
tett terület csak a telepítés idején érintené részben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét. 
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Országos Területrendezési Terv 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 

 

Országos Területrendezési Terv 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Ter-
ve 
3/1. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántó-
terület övezete 

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (továbbiakban GyMSM TrT) szerint Bogyoszlón 
nincs jelen a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, így a szélerőműpark tervezési- és a 
beruházással érintett területe sem érint ilyen területet. 

A terv ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala kifogást emelt három szélturbi-
na esetében, mivel a földhivatali nyilvántartás alapján ezek az átlagosnál jobb minőségi osztályba eső 
szántóterületen foglalnának helyet. (Ezen területek egyike sem tartozik a területrendezési tervekben 
lehatárolt „kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek” vagy „jó termőhelyi adottságú szántóterületek” 
térségi övezetei által érintett területek közé.) 
A szélerőmű park tervezési- és beruházással érintett területe nem érint üzemtervezett erdőterületet. Az 
országos és térségi területrendezési tervekben lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület öveze-
tei továbbá erdőtelepítésre alkalmas terület övezete nem érinti a tervezési és beruházással érintett terü-
letet. 
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Üzemtervezett erdőterületek elhelyezkedése a 
tervezett szélerőmű park térségében 

Forrás: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ 

 

 

Országos Területrendezési Terv 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési 
Terve 
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdő-
terület övezete 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési 
Terve 
3/10. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezete 
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2.3. 1.2. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Országosan védett vagy védelemre tervezett természeti területek, -érték 
A tervezési- és beruházással érintett területen országosan védett, ex lege, vagy védelemre tervezett 
természeti terület, -érték nem található. 
Helyi védett vagy védelemre tervezett természeti területek és természeti emlékek 
A tervezési- és beruházással érintett területen helyi védett, vagy 
védelemre tervezett természeti terület vagy természeti emlék nem 
található. 
Egyedi tájértékek1 
A tervezési- és beruházással érintett területen három egyedi tájér-
ték található: két gémeskút és egy útszéli kereszt. A szélturbinák 
elhelyezkedése nem veszélyezteti az egyedi tájértékek fennmara-
dását. A szélerőmű park létesítése során figyelmet kell fordítani 
ezen értékek védelmére. 
Történeti kertek, történeti tájak 
A tervezési- és beruházással érintett területen történeti kert vagy 
történeti táj nem található, kijelölésük nem tervezett. 
Nemzetközi védettség alatt álló területek  
Bogyoszló közigazgatási területét nemzetközi védelemmel ellátott 
területek közül a Rábaköz (HUFH20001) kiemelt jelentőségű ter-
mészet-megőrzési terület érinti, azonban a tervezett szélerőmű 
park által igénybeveendő területekkel nem áll átfedésben. A beru-
házás nem veszélyezteti a Rábaköz Natura 2000 terület fennma-
radását, természetvédelmi céljainak megvalósulását. 

 
                                                      
1 Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

A tervezési területen található tájérté-
kek 

(Forrás: http://tajertektar.hu) 
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A Rétság kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület és a tervezett szélerőmű park tervezési- és 
beruházással érintett területének elhelyezkedése Bogyoszló (Forrás: http://teir.hu) 

Nemzeti ökológiai hálózat területei 
Bogyoszló közigazgatási területén ⎯ a délnyugati, északi és keleti szélein ⎯ a nemzeti ökológiai háló-
zat elemei közül mind a magterület, mind az ökológiai folyosó, mind a pufferterület megtalálható. A 
szélerőmű park tervezési- és a beruházással érintett területei nem érintik az ökológiai hálózat elemeit. 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 
Területrendezési Terve 
3/9/A melléklet 

 

 

Tájképi szempontból értékes, védendő területek 
A tájképileg értékes, védendő területeket a területrendezési tervek vonatkozó övezetei határolják le. Az 
OTrT 2013. decemberi módosítása 2015. január 1-től a korábbi “országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete” és “térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete” helyett egy tájképvédelmi öveze-
tet, a “tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete”-t hozta létre. A GyMSM TrT 
még a korábbi rendszer szerinti tájképi övezeteket tartalmazza. 
Az Országos Területrendezési Terv 2014. végéig hatályos országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetének lehatárolása településenként történt, melybe Bogyoszló nem tartozik bele. Az OTrT 2015. 
évtől hatályba lépő, nem közigazgatási határok szerint lehatárolt tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete érinti Bogyoszlót a település délnyugati és keleti felén, azonban a tervezett 
szélerőmű park elhelyezkedése ezen kívül esik. A GyMSM TrT alapján sem országos, sem térségi je-
lentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti Bogyoszlót, így a tervezett szélerőmű parkot sem. 

 

Országos Területrendezési Terv 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület öve-
zete (2014. dec. 31-én megszűnő övezet) 

 

Bogyoszló 

Bogyoszló 



TÉR-HÁLÓ KFT.  
9024 Győr, Babits M u. 17/A Bogyoszló rendezési terv módosítás 

 15

 

Országos Területrendezési Terv 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek övezete (2015. jan. 1-től hatályos öve-
zet) 

 

nem tartozik bele. Az OTrT 2015. évtől hatályba lépő, nem közigazgatási határok szerint lehatárolt táj-
képvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti Bogyoszlót a település délnyugati 
és keleti felén, azonban a tervezett szélerőmű park elhelyezkedése ezen kívül esik. A GyMSM TrT alap-
ján sem országos, sem térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti Bogyoszlót, így a 
tervezett szélerőmű parkot sem. 

 

Országos Területrendezési Terv 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület öve-
zete (2014. dec. 31-én megszűnő övezet) 

 

 

Országos Területrendezési Terv 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek övezete (2015. jan. 1-től hatályos öve-
zet) 

 

Bogyoszló 

Bogyoszló 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési 
Terve 
3/3. melléklet: Országos és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi övezet 
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2.1. A SZÉLERŐMŰ PARK TÁJRA GYAKOROLT HATÁSAI 

Bogyoszló külterületén a tervezett szélerőmű park felszíni létesítményei nem érintenek jelentős nagysá-
gú terület, így a tájhasználatban, tájszerkezetben jelentkező hatás (mezőgazdasági művelésből való 
kivonás) csekély mértékben fog jelentkezni. 
A szélerőmű park természetvédelmi szempontból védett, vagy védelemre tervezett területeket nem 
érint, természetvédelmi érdekeket nem sért. 
A szélerőmű park 200 m magas turbinái megépítésüket követően markáns elemként jelennek meg a 
tájképben. Ugyanakkor tájképvédelmi érdeket a szélerőmű park létesítése nem sért, mivel Bogyoszló a 
megyei területrendezési terv szerint nem tartozik országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terü-
leté övezetéhez, az OTrT alapján a jelenleg hatályos tájképvédelmi övezet ugyancsak nem érinti a tele-
pülést, a 2015-től hatályba lépő tájképvédelmi célú övezet Bogyoszlót érintő területei a tervezett szél-
erőmű park területén kívül helyezkednek el. A szélturbinák jelenléte a megyében gyakori tájképi elem. 
2.1.1. Természetvédelem 
Az előzetes tájékoztatási dokumentáció alapján a szélkerék állításra vizsgálható  területek egyeztetése 
megtörtént a Fertő-Hansági Nemzeti Parkkal. A területek kijelölésénél a madárvonulási útvonalak figye-
lembe vétele fontos követelmény, különös tekintettel a Rábaköz észak-dél irányú madármozgásának 
biztosítására. A fejlesztési területek nem kerülnek erdő, rét és vízállásos művelési ágú területekre. A 
szántó területeken belüli erdő művelési ágú  alrészletek nem beépíthetőek szélerőművekkel. A kiszolgá-
ló utak és vezetékek nyomvonala szintén nem kerülhet erdő területébe. A meglévő bányagödrök és 
természetes vízfolyások melletti madár populációk életterét figyelembe véve a korábban rögzített terüle-
tek átdolgozásra kerültek. A megfigyelt és dokumentálható madár élőhelyek melletti területek megszün-
tetésre kerültek. 
A szélkerék állításra vizsgálható területeken a növényvilág életfeltételei nem változnak. Az építés köz-
ben a természeti állapotokat fokozottan figyelembe kell venni, a működés utáni rekultivációnál az erede-
ti állapotokat kell visszaállítani. A szélerőművek működése a környező területek természeti élővilágát 
károsan nem befolyásolhatja.  
A fejlesztésre kijelölt területek nem határosak a NATURA 2000, illetve a nemzeti ökológiai hálózat ter-
mészetvédelmi területeivel.  
 
2.1.2. Közlekedés 
A fejlesztési – a szélerőművek állítására vizsgálható - terület a 8603 sz.  országos mellékút mellett he-
lyezkedik el. A közvetlen feltárás a meglévő mezőgazdasági utakról biztosítható.  
 
Elhelyezési feltétel: 

-  az országos közút tengelyétől 50 m 
-      a gyorsforgalmi utak,  autópálya tengelyétől 100 m, a csomóponti ágainak tengelyétől 50 m 
 távolságra helyezhetőek el a tornyok. 

A tervezett szélerőmű park közlekedési igényei az alábbiak: 
- a tervezett  erőműveket a meglévő úthálózathoz (8601, 8603 sz. országos mellékút) csatlakozó meg-
lévő külterületi mezőgazdasági utakról (098, 094, 092. 0242 hrsz.) lehet  elérni, 
- a szélerőmű közvetlen térségében az erőmű összeszerelésére és a későbbiek során felmerülő 
javítások céljaira alkalmas méretű felületet kell kialakítani. 
  Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak kezelői  hozzájárulásának és a területileg illetékes  
állami útkezelői hozzájárulás beszerzése folyamatban van. A terv dokumentációt a KKK. számára is 
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megküldtük. 
 

A kiszolgáló útcsatlakozás és a szervizfelület közforgalom számára nem megnyitott magánútként 
mechanikai stabilizációs pályaszerkezettel épül, 4,50 m szélességgel, egyoldali nyíltárkos csapadékvíz 
elvezetéssel. 

A szélerőmű szerkezeti elemeinek az építési helyszínre történő szállítását a gyártómű által meg-
bízott beszállító intézi. A beszállítási útvonal meghatározásához helyszíni - nyomvonalas - bejárást kell 
tartani. Az elemek építési helyre történő szállításához útvonal engedély beszerzése szükséges. 

 
 
2.1.3. Közművesítés 
A fejlesztési területek esetében nem szükséges a villamos energián kívül más közműcsatlakozás. A 
termelt  energia elszállítása és betáplálása  műszakilag megoldható. A terület a tervek szerint az OTÉK 
szerinti „hiányos közművesítettség” feltételeivel fog működni, hatóságilag engedélyezett  technológia 
mellett. 
Elhelyezési feltétel:  

- a nagynyomású gázvezeték tengelyétől  46 m + 1 h 
- a nagy-középnyomású gázvezeték tengelyétől 9 m + 1 h 
- a 400 kV-os elektromos távvezeték szélső szálától  46 m+ 1 h 
- a 220 kV-os elektromos távvezeték szélső szálától 18 m+ 1 h 
- a 120 kV-os elektromos távvezeték szélső szálától 13 m+ 1 h 
-     a 20 kV-os elektromos távvezeték szélső szálától    5 m+ 1 h 
- a mikrohullámú jeltovábbítás tengelyétől 100 m 
  távolságra helyezhetőek  el a tornyok. 
 

 
Vízellátás, szennyvíz- elvezetés, felszíni vízelvezetés, gázellátás 
A fejlesztési területek közműellátása a meglévő hálózatokról ellátható. A korábban készült egész kö-
zségre kiterjedő rendezési terv közműves műszaki leírása és tervfejezete az irányadó a változással 
érintett területek esetében. 
A  szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt területekhez nem kapcsolódik közműfejlesztési igény. 
 
Villamos energia ellátás 
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű — 20 kV-os — szabadveze-
téki hálózatról történik. A községet 20/0,4 kVA-os kommunális transzformátorok látják el. 
A szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt területek villamos energia kapcsolata a később kiépítendő föld-
kábeles rendszerrel oldandó meg, melynek befogadója jelenleg nem ismert. A szélerőművek elektromos 
összeköttetésére – a területek kijelölésénél – tanulmány szinten tervek készülnek. A szélerőmű elhelye-
zésére kijelölt terület villamos energia ellátása (szállítására) a külterületi új nyomvonalon földkábeles 
vezetékrendszer épül. A termelt energiát a területek közelében haladó 120 kV-os hálózatra lehet terhel-
ni, mely a területtől kb. 6-800 m-re halad. A műszaki  terveknek megfelelően transzformátor állomás 
elhelyezése szükséges a felmerülő teljesítmény átvételének biztosítására, melynek helyét a tervben 
rögzítettük (0116/12 hrsz.). A szélerőművek országos hálózathoz csatlakozásának műszaki feltételeit a 
beruházók egyeztetik a Magyar Villamos Művek Zrt-vel, illetve a területi szolgáltató, E-on Zrt.-vel. 
 
 
2.1.4. Elektronikus hírközlés 
A tervezési területen a telefon- és internet ellátás a meglévő községi területekről kiépíthető. A kapacitás 
és a csatlakozási pontok megfelelőek. 
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A vezeték nélküli telefonok ellátására adótorony működik a település közigazgatási határában. A szol-
gáltatás színvonala megfelelő. 
Elhelyezési feltétel: a mikrohullámú adatátvitel sávjába nem telepíthetőek a tornyok, illetve a forgó 
rotorlapátok sem nyúlhatnak be a védősávba.  
 
2.1.5. Tulajdonvizsgálat 
A rendezési tervmódosítás által érintett területek magántulajdont képeznek. A szélkerék állítás vizsgála-
tára kijelölt területek nagyrészt mezőgazdasági szántó művelési ágban vannak. A község külterületén 
belüli övezeti paraméterek módosítása a mezőgazdasági magántulajdonokat érinti. A fejlesztéshez 
kapcsolódó külterületi mezőgazdasági utak önkormányzati tulajdonban (098, 094, 092. 0242 hrsz.)  
vannak.  
  
2.1.6. Örökségvédelmi hatástanulmány 
A 2001. évi LXIV. tv. 66.§./2/ bekezdése szerint a települések fejlesztési, rendezési, szabályozási terve-
ihez örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A hatástanulmány részét képezi a kulturális örök-
ségvédelem és a régészeti örökség védelme. A rendezési tervmódosításhoz - a szélkerék állítás vizsgá-
latára kijelölt területekre -  hatástanulmány készült. A hatástanulmány által megvilágított kulturális és 
régészeti értékek létének tudatában, és az azokra érvényes jogszabályok figyelembevételével készítet-
tük el a rendezési tervmódosítást, mely alapján a szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt területek  régé-
szeti lelőhelyeket nem érintenek. Az hatástanulmány az I. sz. mellékletben található. 
 
 
2.1.7. Védőtávolságok a  szélkerék állítás vizsgálatára kijelölt területeken 
 
 védőtávolság megjegyzés 
Belterület, és az azon kívül beépített és beépítésre 
kijelölt terület határától 

5 h h – a teljes toronymagasság 
(torny+lapát) m-ben 

Gazdasági (ipari, kereskedelmi) területek határától 3 h 
 

 
 

Utak védőtávolságai: 
- Országos közutak tengelyétől 

 
50 m 

 
 

A szomszédos települések belterülete és beépí-
tésre kijelölt területének határától  

5 h  

Közművezetékek: védőtávolságai: 
- Nagynyomású gázvezeték védőtávolságának 
határától 
- Nagyközép nyomású gázvezeték védőtávolsá-
gának határától 
- 120 kV-os elektromos távvezeték 
védőtávolságának határától 
- 220 kV-os elektromos távvezeték 
védőtávolságának határától 
- 400 kV-os távvezeték 
védőtávolságának határától 
-20 kV-os elektromos távvezeték 
védőtávolságának határától 
 

 
1 h 
 
1 h 
 
1 h 
 
1 h 
 
1 h 
 
1 h 

 
védőtávolság: 46 m 
 
védőtávolság: 9 m 
 
védőtávolság: szélső száltól 13 m 
 
védőtávolság: szélső száltól 18 m 
 
védőtávolság: szélső száltól 46 m 
 
védőtávolság:  szélső száltól 5 m 
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Mikrohullámú jeltovábbítás tengelyétől 100 m 
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3. SZABÁLYOZÁSI TERV 

3.1. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ 

3.1.1. Szabályozási terv  M 1:10 000  felbontású 
 Lásd a rajzi mellékletekben: SZ-2/M  (Külterület szabályozási terv) 
 

3.2. LEÍRÁS 

3.2.1. A módosítás leírása 

3.2.2. A módosítás és várható hatásainak bemutatása 
A szabályozási terv módosításának elfogadásával a szélkerékállításra vizsgált terület esetében a me-
zőgazdasági szántó területek övezeti besorolása változik. A tervezett szélkerekek a megfelelő védőtá-
volságok betartásával helyezhetőek el külterületeken. A szintterület sűrűsége 0,2 mely alkalmazkodik a 
település többi részén is elfogadott, hasonló funkciójú területen alkalmazott szintterület sűrűségi muta-
tókhoz.  
A területen szélerőművek kerülnek elhelyezésre, melyeknek a terület kijelölését biztosítja a terv. A jelen-
legi hatályos terv szerinti mezőgazdasági szántó területeken csak részben elhelyezhetők a szélkerekek. 
A további igények alapján a külterületeken  a szélkerék állításra vizsgálható területeket  jelöltük. A sza-
bályozás szerint a területek továbbra is mezőgazdasági szántó övezetben maradnak, melyeken a szak-
hatóságok által is jóváhagyottan elhelyezhetőek a szélerőművek. A transzformátor állomás építésére 
kijelölt terület különleges (beépítésre szánt) területként kerül szabályozásra, melynek övezete max. 1,0 
szintterület mutatóval építhető be. Az övezet telke művelésből kivonásra kerül, ütemezetten. 
 
A szélerőmű telepítés vizsgálatára kijelölt külterületen a széltornyok további elhelyezési feltét-
eleit kell biztosítani, az építési engedély kiadásához a HÉSZ-ben rögzítettek alapján: 
 
- megfelelő erősségű, gyakoriságú és magasságú szélenergia potenciál jelenléte (széltérkép készítése) 

 
- környezetvédelmi hatástanulmány, ami kitér a következőkre: természetvédelem, mezőgazdaság 
(meliorált területek, repülőgépes növényvédelem), bekötő utak (közlekedés), erdőgazdálkodás, geoló-
gia, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, légi közlekedés, zaj és rezgés ártalom, légszennyezés, 
erőmű gépészet, meteorológia  
 
- a 400 m2-t meghaladó mezőgazdasági földterület igénybe vétele esetén talajtani szakvélemény 
 
- a megtermelt elektromos energia földkábeles hálózatának kiépítésére tett befektetői  
szándéknyilatkozata 
 
- a földtulajdonosokkal kötött bérleti szerződés, ami tartalmazza a terület rekultivációjának  költségvon-
zatait, és időkorlátait. 
 
- a települési  támogató szerződést az önkormányzat részéről. 
 
 
Az állításra kerülő tornyok technikai adatai:  
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Névleges teljesítmény: 1,8- 5,0 Mw 
Maximális torony magasság: 150 m (torony+ lapát) 
A torony színezése: piros szín nem használható 
A torony állításhoz szükséges ingatlan terület: alapozás kb. 20 x 20 m, daruzás 50 x 20 m, szállítás, 
tárolás 4,5 m széles útfelületen 
 

3.2.3.  A módosítás várható hatásainak bemutatása 
A szabályozási terv módosításának elfogadásával a jelenleg szántóterületként egy része szélkerékállí-
tásra vizsgált terület lesz.  
A szélkerék állításra vizsgálható  területek mezőgazdasági  övezetben maradnak, a (tornyok közvetlen 
környezete, a megközelítő utak) transzformátor építésre kijelölt  különleges övezetű telkek kivételével. A 
jelzett területek művelésből történő kivonása ütemezetten történik. Az érintett helyrajzi számú területek 
mezőgazdasági szántó terület felhasználású kategóriában maradnak. 
 

3.3. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 A kötelező szakági munkarészek megegyeznek a településszerkezeti terv alátámasztó szakági munka-
részeivel. 
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4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLZAT 
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I. sz. melléklet: Régészeti hatástanulmány 
II. sz. mellékelt: Előzetes környezeti vizsgálat 
 


