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1.1.

ELŐZMÉNYEK
ELŐZMÉNYEK

Nagycenk 2007 évben készíttette el hatályos településrendezési tervét. (Nagycenk Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2007.(XI.19.) önkormányzati határozata a település
szerkezeti
tervéről;
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2007.(XI.25.)) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről.)
A hatályos településrendezési terv előzményeként 2001 évben a település jóváhagyta a
településfejlesztési koncepcióját is. (Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2001.(VI.19.) határozata)
Az azóta eltelt időben a rendezési terv módosítására több alkalommal is sor került. (kavicsbányák,
egyes kül- és belterületi tömbök átsorolása, M86 út nyomvonalának beillesztése stb.) A
településrendezési tervmódosítások során egységes szerkezetű tervlapok nem készültek.
Az eltelt közel másfél évtized alatt jelentős változások következtek be a település társadalmi,
gazdasági és környezeti helyzetében, különös tekintettel a lakónépesség növekedésére, amely
tényezők szükségessé tették a rendezési terv felülvizsgálatát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet átmeneti időszakra vonatkozó rendeletei alapján a jelenleg
hatályos tervek 2019. december 31-ig használhatók. („A 2012. december 31-én hatályban lévő,
valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019.
december 31-ig alkalmazható.”)
A település fejlesztési idősávja és a jogszabályi „kényszer” miatt tehát Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete a 5/2018. (I. 25.) számú határozatával a településrendezési
terv felülvizsgálatáról és annak megalapozását szolgáló új településfejlesztési koncepció
készítéséről döntött.
2018. évben sor került az új településfejlesztési koncepció elkészítésére. (A koncepció
véleményeztetése / jóváhagyása folyamatban van.)
A településfejlesztési koncepcióhoz 2018 évben elkészült a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet
előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelő megalapozó vizsgálat is.
A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozására és azok
alátámasztásaként folyamatban van a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő
örökségvédelmi hatástanulmány készítése.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. év
folyamán elkészült Nagycenk Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Nagycenk
településképi rendelete. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2017.(XII.15.) sz. határozata és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(XII.28.) sz. rendelete.
1.2.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti
terv és a helyi építési szabályzat egyeztetése, párhuzamosan egy eljárásban történhet, a
teljes eljárásra vonatkozó előírások alapján.
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A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
településrendezési eszközök készítéséhez jelen dokumentációval a Polgármester
kezdeményezi az előzetes véleményezési szakasz lefolytatását.
Az előzetes tájékoztató dokumentációja meghatározza a rendezési alá vont területet, a rendezés
célját, a fontosabb fejlesztési elképzeléseket, és a rendezés várható hatását.
Az előzetes tájékoztatás során a Polgármester kéri érintettség esetén a 282/2009. (XII. 11.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek térségi övezet
kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását.
Az államigazgatási egyeztetési eljárással párhuzamosan folyik az előzetes véleményeztetés a
partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek, valamint
gazdálkodó szervezetek stb.), a Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal és a szomszédos
önkormányzatokkal. A településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a
3/2017. (IV.11.) önkormányzati rendeletével döntött.
Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ban meghatározott előzetes
tájékoztatási szakasz lefolytatásához készült.
1.3.

TERVEZÉSI FELADAT, A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

Jelen tervfelülvizsgálat egyik célja a településrendezési eszközök és az új jogszabályi háttér,
valamint a területrendezési tervek közötti összhang megteremtése. A településrendezési tervek, a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4-6. melléklet szerinti tartalmi követelményei és a
jelmagyarázatnak megfelelően, valamint a hatályos OTÉK településrendezési követelményeinek
figyelembevételével készülnek.
A településrendezési terv alapját a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek
(OTrT 2019) vonatkozó elhatározásai adják.
A településrendezési tervhez a településfejlesztési koncepcióhoz 2018 évben elkészült (a
314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet előírásainak és tartalmi követelményeinek megfelelő)
megalapozó vizsgálat szolgáltatja a kiindulási alapokat.
Jelen dokumentáció a településrendezési terv előzetes véleményezési szakaszához készült,
így helyi építési szabályzat tervezetet ill. szabályozási lapokat, valamint alátámasztó tervlapokat
nem tartalmaz.
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1.4.

TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításával a
területrendezési tervek kidolgozásának szabályai kibővültek. A jövőben e területrendezési tervek
készítése vagy módosítása előtt a területrendezésért felelős miniszter vagy felhatalmazása alapján
a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (Lechner Tudásközpont)
írásbeli megkeresésére a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 15 napon belül
elektronikus szolgáltatás formájában vagy digitális adathordozón átadja a legfrissebb EOV
rendszerű adatokat és adatbázisokat.
A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként az országos illetékességgel
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) jelölte ki. Az adatszolgáltatást a BFKH
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya biztosítja. A térítésmentes adatszolgáltatás
feltétele, hogy az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a településrendezési terv kidolgozásáért
felelős szervnek (önkormányzat képviselő testülete) a terv készítésére vagy módosítására irányuló
döntését, illetve nyilatkozatát.
A településrendezési eszközök, koncepció, stratégia, arculati kézikönyv és a településképi rendelet
elkészítése és módosítása előtt, az annak elkészítésére jogosult szerv – vagyis a polgármester –
írásos megkeresésére szolgáltatja a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya
a legfrissebb EOV rendszerű adatokat 15 napon belül. Az adatokat térítésmentesen igénylő megyei
vagy települési önkormányzat azokat kizárólag a döntésében meghatározott feladat kidolgozására
szerződött félnek adhatja át, az adatok felhasználására vonatkozó szerződés alapján [334/2017.
(XI. 9.) Korm. rend. 1. §, 5. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/B. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend.
28/A. §].
2018. év májusában Nagycenk polgármestere megkérte a Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztálytól a település digitális alaptérképét. A település rendezési terve ezen
térképen készül.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP
TERVEZETE (a dokumentációhoz mellékelve)
2

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

A településszerkezeti terv határozza meg a település térszerkezeti alakításának lehetőségeit,
a z esetleges védelmek lehetőségeit és jövőbeni fejlesztések térbeli irányait.
A településszerkezeti terv rögzíti az egyes területrészek felhasználási módját, a település
működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A település szerkezeti terve az országos és
térségi érdek, területrendezési tervek, valamint a szomszédos települések rendezési terveinek
figyelembevételével készül. Célja a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartása.
Nagycenk településszerkezeti tervének alapját a hatályos településszerkezeti terve, valamint
annak módosításai adják, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti tervben a
feltüntetett változások.
A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott
települési stratégiai célok által indukált fejlesztési elképzelések számára biztosítsa a
területfelhasználás lehetőségét, illetve ott, ahol indokolt biztosítsa a jelenlegi használat a természeti
és épített környezet értékeinek védelmét.
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A településszerkezeti terv ennek megfelelően az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt területekre osztja, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak,
vagy a külterület részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási
terv elhatározásai, önkormányzati fejlesztési elképzelések és a településfejlesztési koncepció
(TFK) határozza meg.
A településszerkezeti terv egyes a besorolásainál, elnevezéseinél természetesen figyelembe vettük
a jogszabályi környezet változásait, valamint Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: OTrT) és a Győr-Moson
Sopron Megyei területrendezési terv
követelményeiben meghatározott, a térségi
területfelhasználási kategóriákra és megyei övezetekre vonatkozó szabályokat.
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési elemként,
közmű elemként kerülnek megjelenítésre.
A településszerkezeti terv tartalmazza az egyes területekre vonatkozó védelemmel
(védőterületek, védősávok, művi értékvédelem, örökségvédelem, természetvédelem stb.) és
korlátozással érintett területeket, meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is.
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
Nagycenken a beépítésre szánt területeken belül, az építési használat általános jellege, a
beépítettség intenzitása, a területek szerepköre, valamint a sajátos építési használata szerint a
területfelhasználási egységek az alábbiak szerint tagolódnak:
Általános
használat
lakó
vegyes
gazdasági
különleges

Megengedett
Sajátos használat
legnagyobb beépítési
sűrűség
kisvárosias
1,0
kertvárosias
0,6
falusias
0,5
településközpont
2,0
kereskedelmi, szolgáltató
1,5
általános
1,5
Széchenyi
kastély
0,5
épületegyüttese és parkja
idegenforgalmi
0,5
temető
0,3
mezőgazdasági üzemi
0,5
közmű
0,5

Közművesítettség
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
részleges
teljes
teljes

A településszerkezeti terv településközpont vegyes területbe sorolja Nagycenk központi területeit
azaz Széchenyi tér környékét, a Soproni utca és Vám utca kereszteződésének környékét, valamint
Soproni utca és a Kisallé kereszteződésének környékét, Kiscenk területén pedig a kastély
környezetét és a Hidegség utca keleti oldalát.
Ezek a területek azok, ahol zömmel a lakó funkción túlmutató települési szintű egyéb rendeltetést
szolgáló épületek találhatóak. Itt találhatóak a település ellátásában szerepet játszó közösségi
kulturális, szakrális, nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátási, egyéb intézményi,
kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó, egyéb gazdasági funkciójú vagy idegenforgalmi funkciójú
épületek.
A Kiscenk területén található még be nem épült vagy jelenleg elhagyott/felhagyott
településközponti területnek kijelölt ingatlanokon az előzőekben felsorolt funkciók számára biztosít
távlati helyet a település.

8
www.ter-halo.hu

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Nagycenk Településrendezési terve

A település belterületének/lakóterületének döntő hányada kertvárosi lakóterület. Falusias
lakóterületbe a történelmi településmag utcái mentén található lakóterületek kerültek. Falusias
lakóterületek a Kiscenki utca, Gyár utca, Vám utca és a Soproni út menti lakóterületek.
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Fenti területeken, utcákban a lakóépületek a hagyományos falusias beépítést őrzik. A területen
lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló,
környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények helyezhetők el.
A falusias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül:
a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági
tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat. (OTÉK)
A történelmi magon kívüli lakóterületek, mint említettük kertvárosi lakóterületek. A kertvárosias
lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, nem túlságosan magas beépítési magasságú elsősorban lakó rendeltetésű épületek
elhelyezésére szolgál.
A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális,
d) szállás jellegű és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat. (OTÉK)
Ezeken a területeken a jövőben laza, szellős beépítéssel, sok zöldfelülettel többlakásos épületek
is építhetők, de elhelyezhetők a lakosságot kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató építmények is.
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Kertvárosi lakóterületeket jelöl a településrendezési terv:

-

a Kiscenki utca északi oldalán található tömbben a lakó és szántóterületek
felhasználásával,
a Kiscenki utca déli oldalán a kert területek tömbfeltásárával
a Soproni út-Szent Imre utca által határolt tömbben a kert területek tömbfeltásárával
a Temetőtől a Soproni utcára vezető gyalogút mentén kialakított tömbfeltárással
a Játszótér utca folytatásában kialakítandó tömbfeltárással
11
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-

a Cukorgyár utca mögötti lakó területeken
és a Cukorgyár utca mögötti gazdasági területek egy részének lakóterületi felhasználásával

A kertvárosi lakóterületek mellett egyre nagyobb az igény a településen a városisodó, sűrűbb,
intenzívebb beépítésekre, társasházak vagy apartmanházak építésére. Ezt az igény kielégítendő
a rendezési terv a meglévő társasházakkal már beépült kisvárosi területek mellett újonnan
kisvárosi területbe sorolja a volt laktanya területét, a volt major területét és a Cukorgyári utca egy
részét.
A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5
m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére
szolgál. (OTÉK) Ilyen terület található Nagycenken a Gyár utcában, ahol már emeletes társasházak
vagy sorházak állnak. Ezek környezetében található az újonnan kisvárosi lakóterületbe sorolt
laktanya és major terület is, valamint a keresztúri utca folytatásában tervezett kisvárosi övezet. Az
átsorolásokat a meglévő/tervezett használat, Nagycenk városiasodó jellege ill. a kisvárosi
beépítésnek megfelelő telekstruktúra indukálta.

Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények
elhelyezésére szolgál. (OTÉK) Ilyen területek a településen nagyon változatosan sokszor
mozaikszerűen helyezkednek el a lakóterületek vagy egyéb funkciójú területek közé ékelődve.
Szerencsére vannak olyan gazdasági területek is, amelyek a település peremén kerültek
kijelölésre.
Kiscenk két odalán található egy-egy nagyobb gazdasági terület:
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Nagycenk területén a volt cukorgyár területe beékelődik a lakóterületek közé, ezt azonban
adottságként kell kezelni a településen:

Nagycenk peremén kijelölt gazdasági terület:

Jelen terven azok a területek kerültek gazdasági területfelhasználási besorolásba, ahol már
jelenleg is ilyen funkciók működnek ill. a tulajdonosi szándék a gazdasági célú területfelhasználás.
A gazdasági területek újonnan igénybe vett területhasználati változással nem járnak, azaz nem
újonnan beépítésre szánt területek, hanem a hatályos terven már gazdasági jelölt területek.
A kereskedelemi szolgálató gazdasági területek elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak (OTÉK) Ilyen terület a
településen a Soproni út mentén található gazdasági terület, ahol főként szolgáltató és
kereskedelmi funkciójú létesítmények megjelenését (benzinkút, kisebb-nagyobb boltok,
kereskedelmi és vendéglátó egységek) várja a település. Újonnan kijelölt kereskedelmi
szolgáltató terület a Soproni út mentén a Kisallé és az autóbontó között jelölt terület, ahol egy
nagyobb bevásárlóegység, áruház megtelepedésének kíván helyet biztosítani a település.
13
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A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett
külső hatásaitól is védelmet igényelnek. (OTÉK)
Ilyen különleges beépítésre szánt területek Nagycenken a közműterületek (vízmű,
szennyvíztisztító, hulladékudvar területe) a temető területe a mezőgazdasági üzemi terület (volt
major, ahol jelenleg is nagyüzemi állattartás és mezőgazdasági tevékenység folyik) a kastély
területe és az idegenforgalmi területek. A területek tagolását a területek meglévő és tervezett
használata vagy különleges státusza indokolta.

A temető területe a temetkezés épületei, a kegyeleti épületek, és a rendeltetést kiszolgáló,
kiegészítő épületek, létesítmények lehelyezésére szolgál.
A különleges közműterület a település hulladékudvarának területét, a vízmű létesítményeinek
(kiszolgáló-, üzemi épületek stb) területeit foglalja magában.
14
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Mezőgazdasági üzemi terület a településen a volt tsz major területe, amelynek területén továbbra
is nagyüzemi növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységgel foglalkoznak.
A különleges idegenforgalmi területen a turizmushoz, lovas turizmushoz, vendéglátáshoz
kapcsolódó funkciójú épületek, szálláshely szolgáltató épületek helyezhetők el. A nádgazdaság
területén tervezett idegenforgalmi területen a szabályozási koncepció: a nagy zöldfelületek,
viszonylag alacsony (15-10%) beépítettség.

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett
beépítettsége legalább 10%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek
megengedett beépítettsége legfeljebb 10%. (OTÉK)
Nagycenken a beépítésre nem szánt területeken belül, a használat általános jellege, a területek
szerepköre, valamint a sajátos építési használata szerint a területfelhasználási egységek az
alábbiak szerint tagolódnak:
Általános használat
közlekedési- és közmű

különleges
zöldterület
erdőterület
mezőgazdasági
vízgazdálkodási

Sajátos használat
gyorsforgalmi út
főút
országos mellékút
kerékpárút
gyalogút
bánya
idegenforgalmi
beépítésre
nem
szánt
(horgásztó és környezet)
közpark
védelmi
gazdasági
közjóléti
kertes
általános
vízfolyás, vízfelület
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A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló területek Nagycenken az országos és a helyi
közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (közterületi parkoló), a járda és gyalogút (sétány),
köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti
közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgáló területek.
Nagycenk közlekedési kapcsolatai kialakultak. Változást az M85-ös gyorsforgalmi út és hozzá
kapcsolódó közlekedési elemek megépítése jelent, amelyek azonban már a hatályos rendezési
tervben is a végleges nyomvonalukkal szerepelnek.
A beépítésre nem szánt különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az
elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. Ilyen területek Nagycenken a
bányák területei és az újonnan kijelölt idegenforgalmi terület a Fertőbozra vezető út mentén ill. a
horgásztó környéke.

A különleges bányaterületek a továbbiakban is a nyersanyagkitermelés területei és ehhez
kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló területek. A különleges idegenforgalmi területen
A beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi területen egyrészt a szabadidő eltöltést
szolgáló építmények (sportpályák és azokat kiszolgáló építmények, szálláshely szolgáltató
épületek, kemping, vendéglátó szolgáltató épületek) helyezhetők el, másrészt a mezőgazdasági
tevékenységhez, borászathoz kapcsolódó kiszolgáló épületek, termény- és géptároló, lakó és
irodaépület valamint a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó funkciójú épületek, szálláshely
szolgáltató épületek helyezhetők el.
A különleges beépítésre nem szánt területen a horgásztó funkcióhoz kapcsolódó épületek,
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és
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testedzést szolgálja. Ilyen területek Nagycenken közparkok, játszóterek, Széchenyi-tér, a
Hársfasor, a Kisallé, a szoborpark, a Gyár utcai két tér.
Az erdőterület Nagycenken az erdő céljára szolgáló terület. Ezek azok a területek, amelyek erdő
nyilvántartású területek vagy tervezett erdőterületek. A hatályos rendezési tervhez képest ezen
területek jelentős mértékben megnövekednek gazdasági besorolású területek rovására. A
szerkezeti terv a vízfolyásokat kísérő galériaerdőket, az ökológiai hálózat részét képező
erdőterületeket és a település észak-nyugati részén található tervezett erdőket, valamint az M85
gyorsforgalmi út menti tervezett erdőket védelmi célú erdőterületbe sorolja. A Széchenyi-village
területét körülvevő erdőterületek közjóléti erdőterület besorolást kaptak. Azon tervezett
erdőterületek pedig, amelyek jelenleg még szántó művelési ágú területek gazdasági erdőterület
besorolást kaptak.

A mezőgazdasági területek a településen elsősorban a növénytermesztés területei, a
mezőgazdasági művelésű (szántó, rét, gyep művelési ágban nyilvántartott) területek.
A területeken növénytermesztés és az állattartás, állattenyésztés és a halászat, továbbá az
ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények
helyezhetők el. A településen általános mezőgazdasági terület besorolást kaptak szántó, rét, gyep
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művelési ágban nyilvántartott területek és kertes mezőgazdasági terület besorolást kaptak a volt
zártkertek területei.
Vízgazdálkodási területek a településen a vízgazdálkodással összefüggő területek:
- a folyóvizek medre és parti sávja,
- az állóvizek medre és parti sávja (felhagyott bányatavak, horgásztavak)
- a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
Ilyen területek Nagycenken az Arany-patak, az Ikva-patak és kisebb-nagyobb vízfolyások, árkok
és bányatavak.
2.2.

TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

2.2.1. Természeti adottságok
Nagycenk Győr-Moson-Sopron megyében található, ’Magyarország kistájainak katasztere’ szerint
az Ikva-sík kistáj része.
Domborzat, földtani-és talajtani adottságok
A Fertő-medence síksági részét, délen az Ikva patak síkja határolja. Az északnyugat-délkeleti
tengelyállású Ikva menti táj nyugatról kelet felé lejt és fokozatosan belesimul a Fertő-Hanság
mocsaras, lápos vízválasztó felszínébe. A kistáj terjedelmes, hordalékkúp jellegű kavicstakarója ma
már erősen szétdarabolt. A völgylapály D-i és DNy-i lejtőit többnyire a Lánzséri-medencéből
származó kavicstakaró maradványok, ill. -roncsok fedik. A medencealjzatot a soproni kristályospala
összlet alkotja. Mélysége változatos: a Nagycenki- süllyedékben kb. 2,5 km. A kistáj szerkezetileg
irányított, aszimmetrikus, teraszos eróziós sík a Soproni hegység, a Fertő-medence és a Répcesíkság között. Területét kőzettanilag és morfológiailag is jól elkülöníthető különböző korú és
származású kavicstakarók és kavicstakaró-maradványok fedik. Ezek nagyobb része az Ős- Ikvarendszerhez tartozik. A Vulka, a Lajta és az Ikva vizeit levezető Ős- Ikva a pleisztocén folyamán
hatalmas területet behálózva, jól fejlett terjedelmes hordalékkúp- rendszert épített, amelybe a folyó
a pleisztocén végén, alsó szakaszán bevágódva, teraszos völgyet vésett.
A kistáj teraszos eróziós sík, amelyet különböző korú kavicstakaró, arra települt és áthalmozott
jégkori vályog, helyenként fiatal homokos üledék, a zárt medencékben pedig vékony lösztakaró
alkot. Talajtakarója meglehetősen változatos. A terület nagyobb hányadát különböző - főként löszös
üledékeken képződött - erdőtalajok borítják. Barnaföldek szerepelnek a legnagyobb területi
részaránnyal. Többnyire löszön képződtek, de Peresztegtől DNy-ra a határ mentén harmadidőszaki
üledéken is előfordulnak. Mechanikai összetételük homokos vályog, vályog; vízgazdálkodásuk
általában kedvező. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok D-ről övezik a kistájat, zömmel vékony
iszappal fedett kavicsos üledéken képződtek, és csupán Nagycenk környékén találhatók
harmadidőszaki üledéken. Ez utóbbiak vályog mechanikai összetételűek, jó vízgazdálkodásúak. Az
Ikva árterén réti öntés és réti talajképződmények vannak, együttesen 18% területi részaránnyal.
Mechanikai összetételük vályog, agyagos vályog; vízgazdálkodásuk és termékenységük kedvező.
Éghajlat
Mérsékelten hűvös- mérsékelten száraz, de már közel a mérsékelten nedves éghajlathoz. A
napfényes órák száma évente 1850 körül valószínű, ebből nyáron 710-720, télen kb. 180 óra
napsütés várható. Az évi középhőmérséklet Ny-on 9,5 °C. A tenyészidőszak átlaga 16,0-16,5 °C
közötti. A nyári legmagasabb és a téli legalacsonyabb hőmérsékletek sokévi átlaga 33,0 °C, ill. 15,5 °C körüli. Az évi csapadékösszeg 620-640 mm közötti, a nyári félévé 370-400 mm. Az egy nap
alatt lehullott legtöbb esőt Nagycenken mérték (140 mm). A hótakarós napok átlagos száma évente
30-38, a maximális hóvastagság átlaga 20-22 cm. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 és 4 m/s közötti. Az éghajlat főként a mezőgazdasági kultúrák számára kedvező.
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Vizek
Teljes egészében az Ikva vízgyűjtő területe a határ és a Répce- völgy között. Mellékvizei közül a
Dénesmajori-patak (6 km, 15,6 km2) és a Nagycenket is érintő Arany-patak (19 km, 135 km2)
említhető, utóbbiból azonban alig 20 km2 jut a táj területére. A terület vízellátása kiegyenlített.
Vízmérce adatok az Ikváról Fertőszentmiklóstól vannak. Az Ikva mentén a „talajvíz" átlagos
mélysége 2 m felett van, É-ra tőle 4 m-ig mélyül. Kémiailag túlnyomórészt kalcium- magnéziumhidrogén- karbonátos jellegű. Az összes keménység Nagycenk és Fertőszentmiklós környékén
35—45 nk°-ra, a szulfáttartalom a határ mentén és Fertőszentmiklós környékén 300 mg/1 fölé
emelkedik. A rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük gyakran
az 500 m-t is eléri. Vízhozamuk is jelentős. Sokban a vastartalom meghaladja a 0,5 mg/l-t.
Növényzet
A kistáj potenciális vegetációjában a cseres-kocsánytalan tölgyesek dominálnak, nyugati részén
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, Fertőd körül pedig gyertyános- kocsányos- tölgyesek is
előfordulnak. A Fertőre néző dombokon régen talán mészkedvelő erdők vagy lösztölgyesek, az Ikva
völgyében pedig ligeterdők is lehettek, de ezek gyakorlatilag teljesen eltűntek. Déli részén Ebergőc
mellett egy lápteknő, Muzsajnál kötött talajú cseres-kocsányos tölgyesek színesítik a képet. Az Ikvasík nagy részét ma szántók foglalják el, Balf körül jelentős a szőlőművelés. Az egykori kiterjedt
legeltetés és makkoltatás az erdők nagy részén ma is érezhető, sok a sarjállomány. A területen ma
5 jelentősebb erdőtömb található, ezekben különösen az akác folyton növekvő részesedése ad okot
aggodalomra. Természetszerű gyep a tájban alig van, a jelentősebbnek mondható Fertőboz feletti
letörések gyepjeit az akác térhódítása fenyegeti. A Nagycenki- és a Peresztegi-erdőkben még
megfigyelhető az Alpokalja flórahatása (csarab - Calluna vulgáris, fehér perjeszittyó - Luzula luzuloides, szártalan kankalin - Primula vulgáris), de már itt is sok a száraz tölgyes faj (nagyezerjófű –
Dictamnus albus, barkócafa - Sorbus torminalis). A xerotherm elemek tárháza található Fertőboznál,
amely gazdagságában (tavaszi hérics - Adonis vernalis, sárga len – Linum flavum, bugás
macskamenta - Nepeta nuda) a Fertőmelléki-dombsort idézi. Fertőd környékén már kisalföldi,
ligeterdei (medvehagyma - Allium ursinum, ligeti csillagvirág - Scilla vindobonensis) és mocsári
(télisás - Cladium mariscus, gyűrűs borgyökér - Oenanthe silaifolia) elemek is felbukkannak. Az
ebergőci láprét reliktumai (lapp ujjaskosbor - Dactylorhiza lapponica, széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium, fehér zászpa - Veratrum album) viszont az alpokalji lápok gazdagságát idézik.
Gyakori élőhelyek:
-

Jellegtelen üde gyepek (OB)
Cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a)
Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC)
Jellegtelen száraz- félszáraz gyepek (OC)

Közepesen gyakori élőhelyek:

-

Cseres-kocsányos tölgyesek (L2b)
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők (RB)
Gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a)
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2)
Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a)
Mocsárrétek (D34)
Kékperjés rétek (D2)
Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok (RA)

Ritka élőhelyek:

-

Égerligetek (J5)
Törmeléklejtő-erdők (LY2)
Cseres-kocsányos tölgyesek (L2b)
Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál (BA)
Nem zsombékoló magassásrétek (B5)
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-

Franciaperjés rétek (E1)
Üde és nedves cserjések (P2a)
Szurdokerdők (LY1)
Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek (OA)
Galagonyás- kökényes- borókás száraz cserjések (P2b)
Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek (H5a)
Patakparti és lápi magaskórósok (D5)
Erdősztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4)
Mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1)
Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete (Ac)
Nedves felszínek természetes pionír növényzete (I1)

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa
(Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.),
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), kései meggy
(Prunus serotina), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia),
aranyvessző-fajok (Solidago spp.).
2.2.2. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok
forrásaivá válhatnak.
Funkcionális tájhasználati konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető,
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető,
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság
érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktust eredményez.
Nagycenk területén található tájhasználati konfliktusok a következők:

-

Az ipari- gazdasági területek tájba illesztése nem teljes mértékben megoldott, továbbá az
ipari funkciójú területek a lakóterületek közvetlen szomszédságában épültek
A nagyüzemi művelésű szántókon sok helyen nincs se fasor, se mezsgye, ezek hiánya
tájökológiai konfliktust eredményezhet.
Az invazív fajok kiszorítják a tájra jellemző őshonos fajokat, ezzel ökológiai és egyben
vizuális esztétikai konfliktust okoznak.
Az országos viszonyokhoz hasonlóan problémát okoznak az illegális szemétlerakók,
amelyek elsősorban a belterület határában jelennek meg.
A főutak mentén a ’településkapuk’ nincsenek kellőképpen kihangsúlyozva. Az invazív akác
irtásával és a zöldfelületi elemek fejlesztésével nagymértékben javulna a településről
alkotott összkép.
Az Ikva patak menti növényzet sok helyen szegényes, emiatt ökológiai szerepe csökken.
Tovább ront a helyzeten a vízfolyás mentén szinte akadálytalanul terjedő invazív fajok
jelenléte (pl: gyalogakác, keserűfű).

2.2.3. Tájtörténet
A Fertő-Hanság vidékén az emberi település első régészeti nyomait a Kr. e. VI. évezredből ismerjük.
A Kr. e. V. században a kelták a Fertő környékén és Sopron határában feltárt telepen már kisebb,
földbe mélyített, cölöpszerkezetű, tapasztott falú kunyhókban laktak.
A római korban Scarbantia territoriumához tartozott a Fertőtől délre eső terület.
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A XI. századtól kiépülő államszervezet és közigazgatás rendszerében a kelta-római eredetű,
tóparthoz közel fekvő, útkereszteződés menti Sopron települése ispánsági székhely lett, majd
később központja a róla elnevezett vármegyének, amely a Fertő-tó délnyugati térségét fogta át. Az
1244-42. évi tatárjárás, amely úgyszólván az egész országot elpusztította, megkímélte a vidéket, a
tó környéki településeknek fejlődése – egészen a XVI. századi török hódításig - töretlen maradt. Az
1529. évi Bécs ellen vezetett hadjárat a térséget is végigpusztította. 1594-ben Győr eleste és
négyesztendős török megszállása újfent pusztulást hozott. Erre az időszakra esik a
megfogyatkozott lakosság pótlására érkezett horvátok bevándorlása Szlavóniából.
A legjelentősebb építkezési periódus, amely azóta is meghatározza a Fertő-tó környéki városok és
települések látképét, a XVIII. század volt. A török háborúkat, a reformációt és az ellenreformációt,
valamint a Rákóczi-szabadságharcot követő gazdasági fellendülés nemcsak az arisztokrácia
nagyszabású építkezéseiben nyilvánultak meg, hanem a helyi polgári gazdaságok ragyogó
homlokzataiban is.
Széchényi György 1677-ben zálogjogon megszerzi 52 ezer forintért Sárvár- Felső vidék egy részét,
ehhez tatozott többek között Nagycenk területe is. Később Széchenyi Széplakról Cenkre költözik,
rendbe szedi birtokait, összes birtokainak központjául pedig Kiscenket teszi meg. Feleségével a
kastély körül nagy parkot létesítettek, elültették a 2,6 km hosszú hársfasort és a végébe a
remetelakot.
Széchényi György halála után birtokait özvegye kezelte tovább, az özvegy épített a remetelak mellé
egy remete kápolnát a hársfasor végébe. Mária Terézia rendelkezett, hogy a temetőket a falun kívül
kell elhelyezni higiéniai okok miatt. Ezért Barkóczy Zsuzsanna 1778-ban új temetőt nyitott ahol
temető kápolnát épített.
Széchenyi Ferenc nevéhez fűződik a terv elkészíttetése, amely az Ikva-patak a kastély területéről
történő elvezetéséről szól. Az Ikva addig három ágon folyt a kastély mögött. Ezzel megoldotta a
kastély szárazzá tételét. A vízrendezés után következett a park rendbetétele, az angolparkot kül- és
belföldi csemetékkel ültetik tele. Meghonosítja a platánokat és a vadgesztenye fákat. 1799-ben a
kastély átépítésébe kezd, Ringer József soproni építésszel tervezteti meg.
Sok gondja közül, az egyik a selyemtermelés felvirágoztatása volt. Már 1815-ben Olaszországi
katonai szolgálata alatt figyelte, hogy milyen szorgalommal és haszonnal végzik a selyemtermelést.
1829-ben 12 ezer nemesített eperfát hozat Milánó vidékéről, majd később faiskolában neveltek 66
ezer fát.
Cenken selyemgombolyító üzem épül 1835-ben és elkezdődik a selyemtermelés,1841-ben már 41
mázsa selyemgubót termelnek. Az üzem a Nagy-Czenki uradalmi majorban 35 évig működött.
A kastély az 1834-1840 közötti átépítésnek köszönhetően a korszak egyik legkorszerűbb épületévé
vált. A kertbe Széchenyi Béla vezette be a gázvilágítást 1860 után, melyhez helyben állítottak elő
gázt. A vasúti közlekedést a Déli Vasút indította el 1865-ben a Wiener Neustadt – Nagykanizsa
közötti szakaszon, mely Nagycenket is érintette. A 19. század legfontosabb gazdaságtörténeti
létesítményei az iparhoz kapcsolódtak, selyemfonoda és cukorgyár épült a településen. A cukorgyár
nemcsak az épületén belül foglalkoztatott több száz embert, de bérgazdaságot is szervezett, ezáltal
sok helybeli jutott munkalehetőséghez, azaz az üzem beépült a falu életébe.
A világháború után földreform keretében a Széchenyi birtokok egy részét felosztották, majd 1959ben termelőszövetkezetek alakultak. Az 1960-as és 1980-as évek között több fejlesztés zajlott a
településen: új gyógyszertár, óvoda, egészségház, idősek napközi otthona, fogorvosi rendelő és új
posta épület.
1965-ben létrejött a Nagycenki Baromfikombinát, melyben Pereszteg és Nagylózs községek is
részesedéssel rendelkeztek. 1983-ban alakult meg a Nagycenki Lótenyésztő Állomás, mely a
szombathelyi Állattenyésztő Vállalathoz tartozott. A cenki kastély háború alatti sérülései 1944
végéig ki lettek javítva, de az 1945 nyarán itt nyaralók okozták a kastély pusztulásához vezető
folyamat kezdetét. Az 1970-es években műemléki helyreállítás során kiállítótereket, irodákat és
vendégszobákat alakítottak ki.
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A vasfüggöny leomlása a települést a korábbi perifériáról az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő térségébe „helyezte” új lehetőségek nyíltak meg az itt élők számára. Az átmenő forgalom és
a turisták nagy száma több új vállalkozás megindítását eredményezte.
A település tájhasználatának alakulását nyomon követhetjük az első-, második-, harmadik katonai
felmérésen és topográfiai térképen.
Az első katonai felmérésen látható, hogy a
település legnagyobb részét rét és legelő
valamint szántóföldek alkotják. Nagyobb,
összefüggő erdőfoltok a DNy-i és az ÉNy-i
határ mentén találhatóak. Ekkor még
Nagycenk és Kiscenk településrészek kevés
házból és az ezeket övező kertekből állnak. A
hársfasor jól kivehető karakteres tájelemként
jelenik meg. A nagycenki lakóterülettől D-re
nagyobb kiterjedésű szőlő található. Az ikva
menti nedves, vízjárta gyepek jól kivehetőek a
térképszelvényen. Az északi részen, a most is
meglévő útszéli kereszt már látható.

I. katonai felmérés (1763-1787) (forrás: mapire.eu)

A második katonai felmérésen már a mérnöki
szabályos, geometrikus formákra felosztott
tájat látjuk és a falu fejlődése, új lakórészek
kialakulása is ebben a mérnöki rendben folyik.
A szántókat, réteket egyenes földutak tagolják,
illetve az északi Köves erdőben is nyiladékok
jelei láthatóak. A meanderező Ikva-patak és a
főutak lazább vonalvezetése töri meg a
tájelemek merev elrendezését. Bár ekkor már a
patak egyes részei egyenesen vezetett
mederben folynak. A beépített településrészek
kismértékben növekedtek és a lakóterülettől Dre található szőlő kissé zsugorodott. Nagy
változást hoz a település életébe, az ekkor már
látható vasútvonal és a hozzá kapcsolódó
építmények. A tájban az utak mentén
megjelennek a fasorok, valamint gyümölcsös
és fa ültetvények gazdagítják még a tájat. A
később megjelenő Újtagi major helyén a térkép
a Zsámbok forrást tüntet fel.

II. katonai felmérés (1806-1869) (forrás: mapire.eu)
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A III. katonai felmérésen több változás látható.
Ekkorra már egyértelműen a szántó az
uralkodó művelési ág. Az eperfák sora a
földutak mentén átszövi a tájat, jelentős tájképi
elem. A beépített terület lakóterületei kevésbé
változnak, azonban egyre több helyen jelennek
meg ipari, gazdasági épületek. A vasutat
bevezetik a cukorgyár területére, így válik
érthetővé a ma is meglévő, Arany-patak feletti
komoly földmű a híddal. Az erdők és szőlő
aránya szinte változatlanok maradtak. Az Újtag
major
megjelenik,
a
korábbi
forrás
gémeskútként ábrázolt. Összességében a
tájnak egy harmonikus – bár kissé ipari –
gazdag művelése látszik.

III. katonai felmérés (1869-1887) (forrás: mapire.eu)

A katonai felmérésekhez képest a topográfiai
térképen (1972-1991) a beépített részek már
jóval nagyobb területet foglalnak el. Új
területhasználatként jelenik meg az ÉNy-i
részen egy kisebb állóvíz, a homokbánya
területén, illetve a lakóterületeket övező
gazdasági telephelyek és a TSz. A szőlő
területe tovább csökkent, viszont az erdők és
gyepek méreteiben számottevő változás nem
látható. A cukorgyári vasutat elbontják. Az Ikva
és
az
Arany-patak
medrei
erősen
szabályozottak.
Megjelenik
a
kisvasút
vonalrendszere a tájban valamint jelentős az
elektromos nagyfeszültségi hálózat is. A
földutakat kísérő eperfa fasorok mennyisége
jelentősen lecsökkent. A táj szabdaltsága is
visszafogottabb, művelése egysíkúbb.

Topográfiai térkép (1972-1991) (forrás: mepar.hu)
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2.2.4. Tájhasználat értékelése

A tájtörténeti vizsgálatban látható, hogy az
erdőgazdálkodás sosem volt a településen
uralkodó területhasználat. Az É-i és D-i határ
mentén van egy-egy nagyobb erdőfolt, amely
kiterjedése az idők során szinte változatlan
maradt. A természetközeli állapotú erdők táj- és
természetvédelmi szempontból hatalmas értéket
képviselnek.
A természeti adottságokat kihasználva a
szántóföldi termesztés domináns tájhasználatként
jelenik meg. Az intenzív szántóföldi termesztés
helyszínei általában jó minőségűek (Sz1, Sz2,
Sz3), a település D-i részén találhatóak rosszabb
minőségű földek (Sz5, Sz6). A szántókon
szántóföldi növénytermesztés (búza, árpa) és
takarmánynövény
termesztés
(kukorica,
napraforgó) egyaránt folyik.
A gyepterületek kisebb arányban vannak jelen,
főleg a település ÉNy-i részein találhatóak a
földutakkal tagolt rétek, kaszálók. Ezek egy része
az ökológiai hálózat pufferterület részét képezik.
A szőlők összterülete elenyésző, összefüggő
szőlőtermesztés csupán az É-i településhatár
mentén található egy 7 ha-os földrészen.
A művelés alól kivett területek döntő része lakófunkciót lát el. Az beépített területek a település
méreteihez képest nem foglalnak el nagy helyet, az ésszerű, korlátozott D-i irányú növekedés
támogatható.
CORINE Felszínborítottság 2012 (forrás: gis.teir.hu)

2.2.5.

Védett,

védendő

táji,-

természeti értékek, területek
Világörökségi terület:
A Fertő tavat és az azt övező tájat, településeket 2001-ben vette fel az UNESCO a világörökségek
közé. A felvételt Ausztria és Magyarország közösen kérelmezte, mivel a Fertő túlnyomó része
Ausztriához tartozik, s a határ mindkét oldalán nemzeti park védelmezi. A táj a felvételt népi
építészetével, műemlékeivel, az egymást követő civilizációk régészeti emlékeivel, szőlő- és
borkultúrájával valamint változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki.
A világörökség magyar oldalához tartozik többek között Nagycenk is, amely a tavat körülölelő
településláncból álló ütközőzóna részét képezi. A Fertő-tó vidéke olyan természetföldrajzi egység,
amelynek jellege a természet és a civilizáció évezredes kölcsönhatása során alakult ki, s amelynek
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szűkebb környezete a tóval együtt élve már
hosszú idő óta kulturális egységet is képez.
A települések területén gazdag és értékes
műemlékállomány található, amely a
hagyományos, agrárius tájhasználat és
életmód építészeti dokumentuma. A terület a
középkor óta megszakítás nélkül lakott, az
egyes településeken, a bennük található
műemlékekben,
épületkomplexumokban
egymást fedik a középkortól napjainkig
terjedő építési periódusok. Nagycenk
esetében a Széchenyi kastély és műemléki
környezete képez kiemelkedő értéket.
Egykori birtokosa gróf Széchenyi István
(1791-1860) politikus, közgazdász, reformer,
politikai gondolkodó, a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítója, a közlekedés- és
vízügy megújítója, a modern magyar
történelem egyik legnagyobb alakja.
Személyéhez, s elődeihez - akik között ott
van gróf Széchenyi Ferenc (1754-1820), a
Magyar Nemzeti Múzeum és könyvtára a
mai
Országos
Széchenyi
Könyvtár
megalapítója - kapcsolódik a község
valamennyi műemléke: a kastély, a plébánia templom, a Széchenyi család mauzóleuma, a
múzeumvasút, valamint a hely természeti látnivalói: a kastélykert és a hársfasor.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek:
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény 14/A. § (1) pontja alapján a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak
alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
Az övezet pontosított lehatárolása által érintett
területre a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település
teljes
közigazgatási
területére
készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
Fontos megemlíteni, hogy a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (1) pontja előírja,
hogy a településkép védelme a település vagy
településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt
őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az
építészeti, táji érték és az örökségvédelem
figyelembevételével történő - megőrzését vagy
kialakítását jelenti. A településkép védelmének elemei külön önkormányzati rendeletben kerülnek
megállapításra, ennek alapját képezi a jelen dokumentáció.
A településen található tájképi értékek az alábbiak:
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-

-

kiemelkedő jelentőségű tájképi látványelemek, egyedi tájértékek sokfélesége
gazdag és értékes műemlékállomány
a tájra jellemző hagyományos építészeti elemek
a síkság és vízfolyások árterének természeti adottságokhoz igazodó szántó- és
gyepgazdálkodása, vizes élőhelyei
a maga nemében egyedülálló növény-és állatvilág, a területen előforduló értékes madárfajok
vonulási, illetve fészkelő helyei
őshonos fafajú erdők, facsoportok, fasorok, erdősávok
a földhasználathoz kapcsolódó gazdag településépítészeti hagyományok
a síkság karakteres tájképi eleme: a kunhalom

Natura 2000:
Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló
terület. Az Európai Unió által létrehozott Natura
2000 területek egy olyan összefüggő európai
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű
természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a
biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul
kedvező
természetvédelmi
helyzetük
fenntartásához, illetve helyreállításához. A
Natura2000 hálózat két típusa a madárfajok
védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi
Területek (SPA), valamint a növény-, és egyéb
állatfajok védelme érdekében kijelölt Különleges
Természetmegőrzési Területek (SCI és SAC)
alkotják.
Az
európai
közösségi
jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM
alapján a települést az alábbi Natura 2000 terület
érinti:
Határ-menti erdők (HUFH20013)
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
helyreállítása:
Élőhelytípusok:

-

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal
Pannon cseres-tölgyesek
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Fajok:

-

Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
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-

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)

Specifikus célok:

-

Folyamatos, a természetes erdőképnek (fajösszetétel, szerkezet, koreloszlás) megfelelő
erdőborítás fokozatos kialakítása az élőhely-típusoknak megfelelő termőhelyeken.
A terület adottságaihoz mérten nagy kiterjedésű, egy tömbben lévő véghasználati területek,
illetve közel egykorú fiatalosok kialakulásának megelőzése, a már meglévőkön természetes
erdőképnek megfelelő erdők kialakítása.
Az állományokban előforduló vagy spontán megjelenő közönséges nyír (Betula pendula) és
rezgőnyár (Populus tremula) egyedek és csoportok kímélete a fahasználatok során, a
hozzájuk kötődő fajok védelme érdekében.
Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben
történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében.
A termőhelyen lévő homogén fenyvesek és akácosok fokozatos átalakítása a termőhelynek
megfelelő lombos vagy fenyőelegyes lombos állománnyá.
A vegyszeres gyomirtás (elsősorban siskanád és szeder ellen) megelőzése megfelelő
erdőműveléssel az aljnövényzet védelme érdekében.
Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok,
elsősorban az özönnövények (pl. akác, zöld juhar) eltávolítása, illetve megtelepedésük
megakadályozása.
A part menti vegetáció, elsősorban a magaskórósok és puhafaligetek helyreállítása.
A természetes mederfejlődés biztosítása.
A természetes ártér helyreállítása.
A patak mentén élő özönnövények, különösen a gyalogakác, az akác és a japánkeserűfű
fajok, eltávolítása és ismételt megtelepedésük megelőzése.
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) tápnövényeinek (Ligustrum vulgare, Fraxinus sp,
Veronica sp.) biztosítása az üde termőhelyeken.
Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) védelme érdekében a területen erdőszegélyben (és
a szomszédos szántók közötti mezsgyékben) található cserjések, töviskések fenntartása, a
záródás meggátlása.

Ex lege védett kunhalom:
A K-i településhatár közelében, a 85-ös főút mentén található egy kunhalom. A kunhalmok kiemelt
természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2)
bekezdése rendelkezik. A kunhalmokra mindazon szabályok vonatkoznak, amelyet a Tvt. a védett
természeti területek esetében előír.
A Tvt. meghatározása szerint:
„a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból
jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”
A kunhalmok tájképi értékük mellett jelentős élővilág védelmi értéket képviselnek, mivel a környező
térszínből való kiemelkedésük miatt – sok esetben kimaradtak az intenzív hasznosításból, a
természetes növénytársulások, vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint
az ezekhez kötődő állatvilág fennmaradhattak területükön. Ily módon általában szigetekként őrzik
az intenzív mezőgazdasági művelés előtti időszakra jellemző természeti környezet nyomait,
azonban Nagycenken még a látványa is kevésbé érvényesül, mivel akácerdő fedi az egész
kunhalmot és környezetét. Ez méltatlan és nem elégséges a törvényben meghatározott védelem
eléréséhez.
A fentieken kívül a kunhalmok természetesen tudományos, kultúrtörténeti, régészeti, néprajzi stb.
jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális örökségvédelem
szakterülete foglalkozik.
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Fertő-tavi bioszféra rezervátum
Az UNESCO MAB programja egy a 70-es
évek
elején
indított
kormányközi
tudományos kezdeményezés.
A bioszféra rezervátumok természeti és
kulturális értékeket egyaránt őrző területek.
Létrehozásuk célja a biológiai sokféleség
megőrzése, a fenntartható fejlődés
elősegítése és az oktatási, kutatási
tevékenységek
támogatása.
Hármas
funkciónak kell megfelelniük, amit a
zónarendszerük révén tudnak biztosítani.
A bioszféra-rezervátumokat ugyan nem
nemzetközi egyezmény hozza létre, mégis
a rezervátumok céljai, kialakításuk,
védelmük és fenntartásuk több más
nemzetközi
kezdeményezéssel
van
összhangban (pl. Riói egyezmény), a
területeik számos esetben bizonyos nemzetközi egyezményekhez tartozó élőhelyek is egyben (pl.
Ramsari- és Világörökség területek). A bioszféra-rezervátumok az egyes országok védett
területeinek részét is képezik (pl. nemzeti parkok, természetvédelmi területek), vagy egyidejűleg
Natura 2000 területek is.
A kidolgozott szakmai irányelveknek megfelelően minden bioszféra rezervátumnak 3 alapvető
funkciónak kell megfelelnie, amelyek kölcsönösen kiegészítik és erősítik egymást.

-

Megőrzési funkció

A rezervátumoknak biztosítaniuk kell a kiválasztott ökoszisztémák, tájak változatosságának
fennmaradását, a fajok sokféleségének és genetikai változékonyságának megőrzését.

-

Fejlődési funkció

A rezervátumok területén belül elő kell segíteni a helyi körülmények között megvalósítható,
ökológiai, társadalmi és kulturális szempontból fenntartható gazdasági fejlődést a helyi
hagyományos módszerek, tradíciók figyelembe vételével.

-

Kutatási és oktatási funkció

A bioszféra-rezervátumok területén támogatni kell a természetvédelmi célú tudományos kutatásokat
és monitorozást, valamint elő kell segíteni az oktatási és ismeretterjesztési célú tevékenységeket.
Annak érdekében, hogy a bioszféra-rezervátumok különböző funkciói megvalósulhassanak, a
rezervátumok területén összefüggő, és egymással állandó kölcsönhatásban lévő területekből álló
zónarendszert kell kialakítani, amelynek részei a magterület, a védőövezet és az átmeneti övezet.
Nagycenk teljes közigazgatási területe az átmeneti zónába tartozik. Az átmeneti zónák a természeti
erőforrások fenntartható használatának bemutató területei, rajtuk mezőgazdasági és egyéb emberi
tevékenység is folyhat a helyi közösségek, a természetvédelmi szervezetek, kutatók, civil
szervezetek és magánszemélyek együttműködésével. Jellemzően nem védett területen
helyezkednek el, jogi korlátozás a MAB státuszból következően nem vonatkozik rájuk. A rajtuk folyó
tevékenységekbe a kezelők minél jobban igyekeznek bevonni a helyi közösségeket is.
Számos veszélyeztetett, endemikus faj él a rezervátum területén: boldogasszony papucsa
(Cypripedium calceolus), pókbangó (Ophrys sphegodes), magyar sóballa (Suaeda pannonica), sziki
őszirózsa (Aster tripolium subsp. Pannonicus), fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans), fehérmájvirág
(Parnassia palustris), mocsári kosbor (Orchis palustris) stb.
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A helyi fauna leglátványosabb képviselői a fészkelő- illetve vándormadarak, kiemelkedően gazdag
halfauna, különleges lepkefajok, a nádasok és mocsaras élőhelyek ideális élőhelyek a kétéltűek
(gőték, békák) számára, az itt élő ürgék a ragadozó madarak fontos táplálékállatai.
Fertő-vidék bioszféra rezervátum értékei:

-

szikes puszták és átmeneti vizes élőhelyek
extenzív legeltetés hagyományos fajtákkal
kiterjedt nádasok nyílt vízfelületekkel, szabályozott nádgazdálkodás
tradicionális borászat, vadászat és halászat
változatos kulturális rendezvények
történelmi és ősi települések
régi főúri kastélyok, művészetek
környezeti nevelés, aktív turizmus és kutatási tevékenységek

Nagycenki hársfasor természetvédelmi terület
A nagycenki Széchenyi kastélytól induló, a Fertőboz feletti dombsor gerincéig vezető, mintegy 250
éves hársfasor természeti, kultúrtörténeti és kertépítészeti értékeire már korán, az 1930-as években
felhívta a figyelmet Földváry Miksa és Kaán Károly (Földváry 1934, Bartha 2001). A Nagycenki
hársfasor egyik volt első védett területnek, 1942-ben a Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter
80.855/1942. sz. rendelkezésével nyilvánították védetté.
A hársfasor ültetésének pontos idejét nem ismerjük, de feltételezhetően 1754 és 1760 között ültették
Széchenyi Antal feleségének, Barkóczy Zsuzsannának a kívánságára. Az első katonai felmérés
(1783-85) térképén a hársfasort már ábrázolták.
A fasor eredeti hosszára és darabszámára vonatkozóan a különböző források eltérő adatokat
közölnek, de valószínűleg 600 fából álló, 2275 méter hosszú volt. A fák ültetési távolsága 4 öl (7,58
m), a két fasor közötti távolság 12 öl (22,75 m) volt. A fasor északi végén kápolna és remetelak állt
kis ligetben. A kettős fasor jellegzetes példája az ún. "allée vert"-nek, melynek közepén zöld
gyepfelület húzódik, s csak a két szélén tapostak ösvényt az emberek. A kedvelt kertészeti motívum
a sétalovaglás célját is szolgálta (Bartha 2001).
A Nagycenki hársfasor ugyan elsősorban természeti emlék, de az idős, gyakran korhadó állapotú,
odvas fák számos védett fajnak (elsősorban xilofág rovarok, denevérek, madarak) biztosítanak
élőhelyet. A fasor gondozatlan állapota nem alkalmas a múlt méltó megőrzésére, a Széchenyiek
gazdaság és ország fejlesztő tevékenységének emléket állítására.
Helyi jelentőségű természeti területek és értékek:
A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 23/2007. (XI. 25.) számú rendelet
tartalmazza a további védendő értékek listáját:
Védett területek:

-

Eperfa sorok (07/21/TT/75)
Ikva-völgy (7/109/TT/07)
Kisallé (7/110/TT/07)
Gyurgyalag fészkelő helyek (7/108/TT/07)
Széchenyi kastélypark (7/109/TT/07)

Védett fák:

-

Temető előtti tiszafák (7/112/TE/07)
Platánfasor (7/112/TE/07)
Fertőbozi úti platánfasor (7/108/TT/07)

Gyurgyalag fészkelő helyek (7/108/TT/07)
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Ökológiai hálózat
A természetes és természetközeli élőhelyek
fennmaradását, megőrzését és a területek
közötti ökológiai kapcsolatokat biztosítja az
országos ökológiai hálózat, amely a következő
elemekből épül fel:
−

Magterület:

A magterület a lehető legtöbb populációnak,
illetve az ezekből felépülő életközösségeknek
az élőhelye. A település közigazgatási területén
két nagyobb foltban található magterület az
őshonos fafajú erdők területein.
−

Ökológiai folyosó:

A magterületek közötti kapcsolatot az élőhelymozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják a génáramlást az egymástól
elszigetelt populációk között. A Nagycenken
található ökológiai folyosókat idősebb fasorok
és cserjés erdőszélek alkotják.
−

Pufferterület:

A magterületek és ökológiai folyosók körül
védőzónát kell kijelölni, feladatuk az élőhelyek
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. A
település É-i részén vannak kijelölve nagyobb
pufferterületek, ezek túlnyomó részét gyepek
alkotják.
2.3.

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

2.3.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag aktív,
termesztési illetve kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül. Egy
település „élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben meghatározza
a zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer különböző elemeit térbeli helyzetük
és használatuk módja szerint csoportosíthatjuk. Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk:
•
•
•

sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei;
vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és a vízfolyások partja;
és szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, a sportpálya és az
intézménykertek.

Használatuk módja szerint megkülönböztetünk:
•
•
•

Korlátlan közhasználatú zöldterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a közparkok és
közkertek, valamint az utcai zöldsávok,
Korlátolt közhasználatú zöldterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények (temető,
sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, művelődési
ház, templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben korlátozva van,
A közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található kertek
tartoznak.
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2.3.2. A zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
Közparkok, közkertek, közterek:

Felismerve a hársfasor természeti, kultúrtörténeti és kertépítészeti értékeit, a területet hamar, már
1942-ben védetté nyilvánították. A meghatározó, karakteres zöldterületi elemet idős hársfa sorok és
a közöttük lévő gyepfelület alkotja, ezek együtt pedig egy értékes zöldfolyosót hoznak létre, amely
számos fajnak élőhelyet és szabad vándorlási útvonalat biztosít. A fasor állapota vegyes. Egyes
fákon a fagyöngy jelzi az egyedek rossz egészségi állapotát, a törzsekre felfutó borostyán pedig
szintén a gondozás hiányáról árulkodhat. A fasoron az ápoló, a gyógyító metszés hiányai
jellemzőek, vagy több helyen a rosszul elvégzett gondozás okoz még nagyobb kárt. A bejáratnál
információs tábla tájékoztatja a látogatókat. A fasor elején lévő fém kapu rongálódott, évek óta
sajnos nagyon rossz állapotban van, ennek javítása mindenképp javasolt.
A hársfasor mellett található egy fiatalabb szoborpark, amelyben a település eredeti szobrai vagy
másolatai lettek összegyűjtve és kiállítva. A kis park minden részletében látszik a tervezettség. Mind
a kompozíció, mind a burkolat- és növényhasználat rendezett és igényes elvárásokra épülhetett,
azonban részben a gondozottság hiánya miatt a kerti elemek rongálódottak. A koncepció túlzott
geometrikussága nem érthető, itt már szinte a tájban vagyunk egy tájképi kert mellett.

Az egyik legnagyobb zöldterület a
település központjában található, a Szent
István király templom környezetében.
Nagyon sok idős fa alkotja a park
növényzetét,
többek
között
hárs,
vadgesztenye, páfrányfenyő, tuják és
örökzöldek találhatóak itt. A burkolatok
általában jó állapotúak, a növények
viszont
sok
esetben
gondozásra
szorulnak, töredezett koronájúak. A tér
szerkezete a rossz növényhasznáalt miatt
kevésbé felismerhető, a fenyők és a tuják
túl nőtték a parkot, e két növén ysokat árt
a szép adottságokkal bíró kertnek.
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Szintén meghatározó zöldterületi elem a
Dr. Simon Ferenc emlékére épült park,
amely érdekes színfoltja Nagycenk
zöldfelületének. A térkővel burkolt utakat
megfelelően összeválogatott fák, cserjék
és évelőágyások szegélyezik. A park
érdekessége, hogy több helyen nagyobb
kőtömbök vannak elhelyezve, amelyeken
különféle idézetek találhatóak. A parkban
korszerű játszótér és sportpálya is
található. A burkolatok, növényzet,
asztalok és padok jó állapotban vannak,
azonban elég sok kőtömbről hiányzik az
idézet, célszerű ezek pótlása.
A felújított vasútállomás mellett egy kisebb
zöldfelület található, amely felújításra
szorul.
Az
értékes,
idős
növényállománnyal
rendelkező,
frekventált helyen lévő terület több
figyelmet érdemelne. Átgondolt tervek
alapján, egységes burkolat, növényzet és
utcabútorok használatával a kis park méltó
lenne a szépen felújított vasútállomás
épületéhez.
A Gyár utca mentén található fás liget
ökológiai és kondicionáló szerepe
kimagasló. Hatalmas idős fák díszítik a
zöldfelületet, nem egy közülük 50-80 cm
közötti törzsátmérővel. A leggyakoribb
fafajok a hárs, platán és juhar. A fiatal
korosztály örömére a parkban focipálya
lett elhelyezve. Az idős fák vizsgálata és
ápolása fontos feladat. A szép, hangulatos
park fejlesztése cserjék ültetésével
lehetséges.
A Széchenyi-kastély közelében, a GyőrSopronEbenfurti
Vasút
Zrt.
kezdeményezésére 1972-ben épült meg
a 760 mm nyomtávolságú Széchenyi
Múzeumvasút, amely a település fontos
zöldfelületi eleme. A kiállított mozdonyok
mellett a gyep és a térkő burkolat kapja a
főszerepet. A területet nagyon szép idős
fák szegélyezik, gondozásukra figyelmet
kell fordítani. Ajánlott a játszótéri eszközök
és padok környezetében a zöldfelület
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fejlesztése
díszcserjék
használatával.

és

évelők

Városháza előtt található egy kisebb tér,
ami igényes, díszcserjékkel és fákkal van
beültetve. A burkolatok és növények
használata átgondolt, a padok és
hulladéktárolók
is
megfelelő
mennyiségben lettek elhelyezve.

Fasorok, utcai zöldsávok:

Nagycenk a külterületen és belterületen egyaránt nagyon értékes – nagyrészt a Széchényi
családhoz kötődő – idős fasorokkal rendelkezik, amely a maga nemében egyedülálló. Ezek közül
néhány fasor helyi védelmet élvez (pl eperfasor, platánfasor), azonban sok esetben az látható, hogy
a helyi szintű védelem sem elég a károkozások megelőzésére. Az idős fák sok esetben gondozásra
szorulnak, a metszésük nem megfelelő, kezeletlen viharkárok, korhadások, száradások is
előfordulnak. A 23/2007. (XI. 25.) számú rendeletben leírtak szerint a fasorokat környező terület is
védett, ezzel szemben sok helyen látható, hogy a matuzsálem korú fák tövénél illegális
hulladéklerakás történt. Előfordul, hogy az új lakónegyed fejlesztésekor kivágják a régi eperfákat,
útban vannak a jövőbeli élet kialakításának…
A belterületen néhány értékes idős fasor kivételével az utak menti zöldsávok csekély mértékben
fásítottak. A lakóházak előtt kisebb-nagyobb zöldsáv található, amelyek általában kevésbé
gondozottak, gyeppel fedettek, esetleg cserjék, ritkán évelők találhatóak rajta. A
növényhasználatban uralkodóak a tuják, lucfenyők és egyéb örökzöldek. Gazdagabb
növényhasználattal az utak menti zöldfelületek ökológiai és kondicionáló szerepe jelentősen
növelhető, és esztétikai szempontból is pozitív hatású lehetne. A település kevésbé gondozott
részein, de a patakok közelében is sok helyen megjelennek az akác sávok, fasorok. Ezek rossz
karaktert hoznak a településbe.
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A külterületi utak mentén, sok helyen találhatóak szobrok, kápolnák, emlékhelyek, keresztek.
Ezekről általában elmondható, hogy viszonylag jó állapotban megmaradtak, és hatalmas kulturális
értéket képviselnek. Környezetük azonban nincs mindig kellőképpen kialakítva. Néhány egyszerű
beavatkozással, például díszcserje ültetésével, esetleg a szobrokhoz vezető út felújításával
javítható lenne azok megjelenése.
Korlátozott közhasználatú zöldfelületek:

A temető bejáratánál helyi védelem alatt
álló oszlopos tiszafák találhatóak, és
egy idősebb hársfa. Maga a bejárat egy
nagyon szépen felújított kapu, viszont a
temetőt határoló kerítés felújításra
szorul. A kaputól hársfasor és
díszburkolat vezet a mauzóleumhoz. A
temető
bővelkedik
a
kulturális
értékekben, emellett a természeti
értékei is figyelemre méltóak. A
legjellemzőbb
fafajok
a
hárs,
selyemfenyő, jegenyefenyő, tuja, tiszafa
és más örökzöldek. Különleges értékű
idős tiszafák is találhatók. A temető
hátsó részén található egy fiatalabb
tiszafasövény,
amely
rendszeres
metszést igényelne.
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Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény a Széchenyi kastély. A park északi
parteres kertje szépen fel felújított, gondozott, de meg se közelíti benne rejlő
lehetőségeket, minőséget. Ez azonban nem mondható el a park többi részéről. A
sétányok, sétautak nincsenek kialakítva, a cserje szint és az évelő virágágyások szinte
teljesen hiányoznak. A fák ápolása se teljes, értékes egyedek megmentése, hosszú
távú megőrzésük miatt ez fontos lenne. A park látogathatóságát nagyrészt korlátozza a
platánokon megtelepedett varjú csapat. Mind zajhatásukkal mind ürülékükkel
élvezhetetlenné teszik a parkot. Védettségük miatt egy másik védett érték pusztul.
Tájépítészként ezt elfogadhatatlannak tartom, valamint a hely kulturális örökségeként is
méltatlan a helyzet.
Nagyobb összefüggő, kondicionáló hatású zöldterületként jelenik meg a településen a focipálya, a
Széchenyi kastély környezetében lévő lovaglópályák, illetve a nagycenki horgásztó.
Korlátozott közhasználatú zöldfelületek:
Összességében a családi házakhoz tartozó haszon- és díszkertek alkotják a belterület
zöldfelületének legnagyobb részét. A kertek általában szépen gondozottak, az ágyásokban
dísznövények és haszonnövények egyaránt megtalálhatóak.
2.3.3. A zöldfelületi ellátottság értékelése
Nagycenk belterületén a falusias és kertvárosias lakóterületek kertjei alkotják a zöldfelületek
legnagyobb részét. A korlátlan közhasználatú zöldterületek (közparkok, közterek) állapota kielégítő,
egyes esetekben fejlesztésre szorulnak.
A település legfontosabb zöldfelületi elemei az idős fasorok (platán, eperfa), amelyek vegyes
állapotúak, sok esetben gondozást igényelnek.
A belterületi utcák fásítása csekély mértékű, emiatt a település zöldfelületi rendszere nem alkot
összefüggő hálózatot. Közterületi zöldsávok igénytelenek, méltatlanok a hely múltjához, és kevés a
hely jövőbeli színvonalas megjelenéséhez.
Az idős fák száma kimagaslóan nagy, azonban ezek ápolása sok esetben nem megfelelő, hiányos.
2.3.4. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
-

A belterületen kevés az út menti fasor, emiatt a település zöldfelületi rendszere nem alkot
összefüggő hálózatot.
Az invazív fajok kiszorítják a tájra jellemző őshonos fajokat, illetve vizuális-esztétikai
szempontból is negatív hatást eredményeznek. Nagycenk területén a fehér akác terjedése
jelenti a legnagyobb gondot.
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-

-

2.4.

A szobrok, kápolnák és kőkeresztek környezete nincs megfelelően kialakítva.
A legnagyobb probléma a zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban az, hogy az idős fák sok
esetben nagyon rossz állapotban vannak. A fagyöngyök, letört, elszáradt faágak, viharkárok,
odvasodás okoznak gondot. A településen rengeteg idős fa van, ezek ápolása nagy munka,
de megéri a fáradozást, mert a matuzsálem-korú fák rendkívüli értéket képviselnek.
a kastélypark a védett varjak miatt szinte látogathatatlan, valamint jelentős kárt tesznek a
növényekben, épületekben, a szellemi örökségben.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

2.4.1. Régészet
A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a
településszerkezeti tervlap tartalmazza. (TAK, tkr. és az örökségvédelmi hatástanulmány készítése
során érkezett adatszolgáltatás alapján.) A lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek.
A településrendezési tervhez csatolt örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza a lelőhelyek
részletes ismertetését.
2.4.2. Műemlékek
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Nagycenk közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlékek az alábbiak:
Védett elem

Hely

hrsz

Méntelep

Kiscenki út 3.

658/4

Széchenyi-kastély kertje

Kiscenki út 3.

658/1

Széchenyi emlékmúzeum

Kiscenki út 3.

658/5

Vöröskastély (kastélyszálló)

Kiscenki út 3.

658/2

virágház (kastélyszálló)
őrépületek

658/6
Kiscenki út 3.

658/1, 660

Széchenyi család sírkápolnája a r.k.
temetőben ex-lege műemléki környezete

447, 448, 0241/3, 0241/2, 0241/1,
453, 452/1, 450

Sírkövek ex-lege műemléki környezete

0241/1, 0241/2, 0241/3, 447, 448,
450, 452/1, 453

Földszintes empire intézői lak műemléki
környezete

304/5, 304/12, 304/11, 304/7,
304/10, 304/9, 304/4, 304/13,
304/14, 304/15, 304/16, 304/17,
304/19, 304/3, 304/2, 303, 302

Egykori gázgyártó épület ex-lege
műemléki környezete

0186/2, 0186/3, 640, 641, 651, 652,
654, 656, 657, 658/1

Ecce Homo szobor ex-lege műemléki
környezete

496, 497, 498, 486, 485, 484/2

Nep. Szt. János szobor ex-lege
műemléki környezete

445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 453,
454, 456, 458, 459, 461, 464, 465,
466, 476, 477, 482, 483, 484/1

Pietá szobor ex-lege műemléki
környezete

445/1, 446, 447, 448, 449, 450, 453,
454, 456, 458, 459, 461, 464, 465,
466, 476, 477, 482, 483, 484/1

R. k. plébánia ex-lege műemléki
környezete

0241/3, 0241/4, 0241/5, 0241/6,
0241/7, 09, 446, 448, 449, 450, 451,
452/2, 458, 459, 461, 464, 482, 483,
02/6

R. k. templom ex-lege műemléki
környezete

447, 449, 450, 451, 452/2, 453, 454,
456, 458, 459, 461, 464, 482, 483,
484/1

Szent Mihály arkangyal-szobor

Kiscenki utca

674

Ecce Homo szobor

Iskola utca 14-16.

45/1

R. k. plébánia

Széchenyi István tér 5.

447

Széchényi-mauzóleum

Széchenyi István tér

452/2

Sírkövek

Széchenyi István tér

452/2

R. k. templom

Széchenyi István tér

448

Nep. Szt. János szobor

Széchenyi István tér

451

Pietá szobor

Széchenyi István tér

451

volt Széchenyi-kastélyegyüttes: múzeum,
lovasiskola, szálloda
Kiscenki út 3.
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Nagycenk. v. Széchenyi-kastély
műemléki környezete

Kiscenki út

0187, 551, 661, 0145, 657, 707,
0159/1, 673, 560, 558, 559, 658/4,
658/5, 658/6, 658/2, 658/1, 660

Egykori gázgyártó épület

Hidegségi utca 3.

653

Földszintes empire intézői lak

Dózsa György krt.

304/18

A településképi arculati kézikönyvben bemutatásra kerültek a település szakrális és történelmi
emlékei, szoborgyűjteménye valamint egy-egy szép régi emblematikus épület és értékes,
védelemre méltó vagy már védett természeti értékei, fák, fasorok stb.
A településképi rendelet azonban nem részesít helyi védettségben a településen semmit (épületet,
szobrot, objektumot, növényzetet…).
Az országos védelemmel érintett elemek és műemléki környezetük a településszerkezeti terven
feltüntetésre kerültek. Bővebb fényképes bemutatásukat és leírásaikat a településképi arculati
kézikönyv tartalmazza.
2.4.3. Történelmi emlékhely
A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek,
amelyek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó
jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért
megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.
A törvény definiálja a nemzeti emlékhelyek használat céljait, úgyis, mint az ünnepi, protokolláris,
idegenforgalmi és a köznapi használatot. A használati rendre vonatkozó rendelkezéseken belül
megfogalmazza egy olyan használati terv elkészítésének és közzétételének a kötelezettségét,
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mely a meghatározott tartalmi elemek mentén tájékoztat az adott nemzeti emlékhellyel kapcsolatos
információkról, ajánlás szinten fogalmaz meg a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz
kapcsolódó, a használatra vonatkozó szabályokat, valamint ismertet vonatkozó előírásokat egyéb
védettségből következő, továbbá rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő
intézkedéseket.
Történelmi emlékhely Nagycenken a Széchenyi-kastély. Az emlékhely részletes ismertetését a
településfeljesztési koncepcióhoz és egyben a rendezési tervhez készített megalapozó vizsgálat
tartalmazza.

2.5.

A KÖZLEKEDÉS

2.5.1. Közúti közlekedés
A település szerkezetét meghatározó térségi közlekedési úthálózat:

-

84. számú Balaton-Sárvár-Sopron országos II. rendű főút
és a 86. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút

A főutak 2x1 sávos kiépítésűek. A főutak találkozásánál - a belterület észak-nyugati sarkában a
Soproni út mentén - egy jelentős méretű csomópont épült ki.

Nagytérségi közlekedési kapcsolatok tekintetében jelenleg épül a térségben a Győr-Sopronországhatár közötti M85 gyorsforgalmi út.
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A tervezett M85-ös nyomvonal jellemzői:
A 84. számú főút és a tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út csomópontja Pereszteg nyugati
határánál, Nagycenk területén lesz. A belterületet ezen a csomóponton keresztül lehet a
gyorsforgalmi útról megközelíteni. A 84. számú főút a csomópont térségében új nyomvonalra
kerül. A gyorsforgalmi utat külön szintben, felüljáróval keresztezi a belterületből Ausztria irányába
kivezető földút. Az Arany-patak, mellette egy földút és vadátjáró a gyorsforgalmi út alatt vezet át.
A vasútállomás déli végénél az Újtag majorhoz vezető utat a gyorsforgalmi út felett felüljáróval
emelik át. A tervezett gyorsforgalmi út miatt a jelenlegi mezőgazdasági úthálózatról
megközelíthetetlenné váló földek megközelítésére új földutak épülnek.
A közúti közlekedésben a nagytérségi kapcsolatokat a hatályos rendezési tervben már feltüntetett
módon, elsődlegesen a Győr-Sopron-országhatár között épülő M85 gyorsforgalmi út biztosítja
majd.
További térségi, regionális, szomszédsági kapcsolatokat a megmaradó 85. és 84. számú
országos II. rendű főutak biztosítják. Ezen utak státuszában, hálózatban betöltött szerepében,
vonalvezetésében, nyomvonalában, kialakításában az M85-os megépülésével sem történik
változás. (Kivételt képez ez alól a 84. sz. főút egy kis szakasza, amely a közigazgatási határ keleti
határában tervezett csomópontba való csatlakozás miatt egy 700 méteres szakaszon új
nyomvonalra kerül.

A település belső közlekedéshálózatának gerincét, valamint a településközi kapcsolatokat az
országos főutak mellett az országos úthálózat Nagycenken átvezető útjai adják melyek az
alábbiak:
a 8525 jelű, Hidegség - Nagycenk országos mellékút,
- a 85118 jelű Fertőboz - Nagycenk összekötő út (Fertőbozi utca)
- a 86105 jelű Nagycenk-85-ös főút bekötő út (Vám utca)
A 85-ös főút és a 85118 és 86105 (Fertőbozi út – Vám u.) csomópontja járműosztályozókkal
kiépített.
A település gyűjtőútjai:
- Gyár utca
- Vám utca
- Dózsa körút
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Településközi kapcsolatot is jelentő közút a településen a Szt. Imre utca, amely Pereszteg Fő
utcájára vezet.
Mára Nagycenk közúthálózati rendszere kialakult, abban változás az M85 megépülése után nem
várható.
2.5.2. Kötöttpályás és közösségi közlekedés
Nagycenken áthalad a GySEV 8 sz. Győr-Sopron vasútvonala és a 15. számú SopronSzombathely vasútvonala ill. itt működik a Nagycenki kisvasút, amelynek nyomvonala a kastélytól
Fertőbozig (Kisboz) jelentős kanyarokat leírva, mint múzeumvasút üzemel.
A 8. sz. vasútvonal Nagycenkhez legközelebbi megállója Fertőboz közigazgatási területére esik. A
15. sz. vasútvonal nagycenki megállója is kissé távol esik a lakóterületektől. A vasútállomás a
belterület déli határán található és a Major utca – Szent István utca felől közelíthető meg.
A távolsági buszjáratok és a helyközi buszjáratok a 84. és 85. számú II. rendű országos főutakat,
illetve az országos mellékutakat veszik igénybe. A tömegközlekedés nyomvonalai az M85
gyorsforgalmi út megépülte után is a régi vonalukon maradnak.
A település buszmegállói a Széchenyi téren, a 84-es főúton a Vám u. -Gyár út csomópont
közelében és a Soproni úton találhatóak, a 85-ös főúton pedig a Hidegségi u. csomópontjánál
találhatók. (A kisvasút megállói a településen a: Kastély, Nádtelep, Barátság és Fertőboz
megállók.)
Nagycenk területén a közforgalmú közlekedés (tömegközlekedés, közösségi közlekedés) kialakult,
abban változás nem várható. A település lakóterületein a tömegközlekedési hálózat a buszjáratok
tekintetében szintén kialakultnak tekinthető.
2.5.3. Kerékpárutak, kerékpáros nyomvonalak
A település gyalogos, és kerékpáros közlekedési rendszere szintén kialakult.
Kiépített gyalogos-kerékpáros út a 85-ös főút mentén található a településen a Kiscenki utca
vonalában.
Tervezett térségi kerékpárút hálózat:
- Nagycenk-Sopron-Balf
- Fertőboz - Nagycenk
- Hidegség - Nagycenk - (Ausztria)
amely kerékpárutakra Nagycenken is és a térségben is erősen nagy igény mutatkozik.
A településen az alábbi gyalogutak találhatóak:
- Gyár utca - Selyemfonoda utca közötti átkötő gyalogút
- az Iskola utca és a temető közötti gyalogos átkötés
- a Gyár. utca és az Aranypatak/Széchenyi tér közötti gyalogút
- Dózsa körút – Kossuth utca közötti gyalogos átkötés
- Kossuth utca – Rákóczi utca közötti gyalogos átkötés
- Aranypatak menti gyalogút a 84-es főút és a Kisallé vége közötti szakaszon
- Arany-patak – Széchenyi tér, országos közút
Tervezett gyalogutak a településen:
-

Aranypatak mentén a töltéstől az Ikva torkolatig
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2.6.

A KÖZMŰELLÁTÁS

A település közműellátásának bemutatását a megalapozó vizsgálatok közműves munkarészei
tartalmazzák. A település közműellátás teljes.
A belterülethez csatlakozó beépítésre szánt területhasznosításhoz a teljes közműellátás részben
közvetlenül a már kiépített hálózatokról biztosítható, illetve azok továbbépítésével megoldható.
A belterülethez közvetlenül nem kapcsolódó (külterületek) beépítésre szánt területek részleges
közművesítése a fejlesztésnek megfelelő közművek kiépítésével történhet.
A beépítésre nem szánt területen javasolt funkcióváltás megvalósításához jellemzően teljes
közhálózati közműellátás nem szükséges. Ahol állandó emberi tartózkodás is várható, ott
közüzemi szolgáltatásként a villamosenergia ellátás vagy már megvan vagy annak kiépítése
szükséges, a többi közműigény helyi pótlással, közműpótló műtárgyakkal megoldható, ha az egyéb
ágazati előírásokba (döntően környezetvédelmi előírásokkal) nem ütközik.
A közművezetékek átépítéskor és új vezeték létesítésekor a gazdaságos, racionálisabb
területhasználatra kell figyelmet fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati
összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A 12 m-nél nagyobb szabályozási
szélességű utak esetén helyett kell biztosítani legalább egyoldali fásított zöldsáv létesítésére, vagy
fasor telepítésére.
A közművezetékeket és közműlétesítményeket közterületen, vagy közműterületen kell elhelyezni,
azok ágazati előírásaik szerinti biztonsági övezetének a helyigényét is köz-, vagy közműterületként
kell szabályozni, ettől eltérő esetben a közmű, vagy a biztonsági övezetének szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell helyet biztosítani.
Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi arculati
kézikönyvben megfogalmazott esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
2.7.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A településrendezési terv készítése során elsődleges szempont a meglévő környezeti értékek, a
talaj a felszíni és felszín alatti vizek védelme és a táj védelme, a környezeti állapot szinten tartása
ill. lehetőség szerinti javítása.
A fejlesztések megvalósításakor fontos szempont, hogy az egyes beavatkozások a:
- a legkisebb mértékű környezetterheléssel és igénybevétellel valósuljanak meg
- a környezetszennyezést a minimális mértékre csökkentsék
- környezetkárosítással ne járjanak
A település gazdasági létesítményeinél és intézményeinél a magasabb rendű jogszabályokban és
tervekben előírt környezetvédelemi jellegű adatszolgáltatási kötelezettségek betartását
figyelemmel kell kísérni (pl. légszennyező pontforrások emissziós értékei, szennyvízkibocsátás,
keletkező veszélyes hulladékok, stb.).
2.7.1. A talaj védelme
Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági területeken környezetkímélő
(talajvédő) gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél
állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A talaj
felső termő rétegének megőrzése fontos szempont a településen.
A talajvédelmet, megőrzést talajkímélő művelési módokkal, mozaikos műveléssel, mezővédő
erdősávok telepítésével kell biztosítani.
A területen esetlegesen műküdő állattartó telepeken, illetve az egyéni állattartás során keletkező
trágya elhelyezése a talajjavítást szolgálóan a mezőgazdasági területeken történhet a talajvédelmi
hatóság engedélyével. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a szerves trágyából kimosódó
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vegyületek a talajban feldúsulhatnak és ronthatják a talaj ill. a felszíni és felszín alatti vizek
minőségét.
A külszíni művelésű bányatelkek területén a talaj letermelésével, a termőterület megszűnésével
kell számolni. A bányaterületek rekultivációs céljaként a bányaművelés jellegétől függően a
biológiailag aktív felület elérése, horgásztavak kialakítása határozható meg.
2.7.2. A felszíni és felszín alatti vizek védelme
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. A
település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrát érzékeny területek listáján is szerepel.
A felszíni csapadékvizek szikkasztása lehetséges. A befogadók közelében előforduló, viszonylag
magas talajvízállású helyeken azonban arra kell törekedni, hogy a csapadékvíz minél nagyobb
hányada felszíni befogadóba kerüljön. A csapadékvízzel szállított hordalék, iszap befogadóba
jutását meg kell akadályozni. A felszíni víz befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének
mindenkor ki kell elégítenie a 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet és a 28/2004.(XII.25.) KvVM
rendelet előírásait.
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén, a
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz)
szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a
területen nincs szükség. A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó)
beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba. A településre
lehulló csapadékot az Ikva-patak és az Arany-patak vezeti le.
Mindkét vízfolyás kizárólagos állami tulajdonban tartandónak minősített. A vízfolyások parti
sávján mindkét oldalon a 83/20] 4 (IIl.14.) Korm. rendelet előírásai alapján kell eljárni (6,0 m) A
vízügyi vagyonkezelésű medreket érintő munkákat vízügyi vagyonkezelői hozzájárulás alapján
lehet végezni a településen.
Ipari eredetű szennyeződés nem ismert, a mezőgazdaság szennyezőanyag felhasználása
erőteljesen lecsökkent.
Nagycenk területén mezőgazdasági pontszerű szennyező forrásról nincs tudomás. A jövőre
nézve a mezőgazdasági területeken a környezetkímélő állattartótelepek építése és új
technológiák bevezetése a kívánatos.
A növénytermesztésből adódó káros szennyeződések csökkenthetők lennének a biotermesztés
és a szervestrágyázás elterjedésével. Ezek mellett a szelektív hulladékgyűjtéssel és az abból
adódó komposztálással szintén csökkenthető a műtrágyázás káros hatása és a szeméttárolással
illetve szemét-szállítással járó környezetterhelés.
A település csatornahálózata mára teljes mértékben kiépült, így ilyen jellegű szennyezőanyag
kibocsátás remélhetőleg nincs a településen.
A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén, a
területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz)
szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a
területen nincs szükség. A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó)
beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba.
A településen minden beépítéssel járó fejlesztéshez szükséges a szennyvizek és a szennyezett
csapadékvizek körültekintő kezelése. Tisztítatlan, illetve nem megfelelő minőségben tisztított
szennyvíz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell
akadályozni.
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A felszíni vizek védelme érdekében a vízfolyások mentén a vegyszerek használatát a parti
részeken mellőzni kell. A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani. Szükség esetén
hordalékfogókat kell létesíteni, amelyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell. A vizekben
élő szervezeteket veszélyeztető vegyi anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védeni kell a
vízfolyásokat és az azokhoz közeli területeket.
2.7.3. Levegőtisztaság-védelem
Mivel Nagycenken jelentősebb ipari jellegű termelés nem jellemző, illetve a terület növénytakaróval
borított, a levegő jelentősen nem szennyezett. A főbb közlekedési utak mentén találkozhatunk a
belső égésű motorok káros szennyezőanyag kibocsátásával. Nagyforgalmú közlekedési
nyomvonalak Nagycenken, mint fő szennyezőforrások a 85-os és 84-es főút és a tervezett M85-ös
gyorsforgalmi út. A közlekedési eredetű emisszió jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid,, nitrogénoxid kibocsátásból, ólomszennyezésből adódik. Várhatóan ez a terhelés az M85 gyorsforgalmi út
megépültével mérséklődik majd.
Ezt a szennyezést lehetne út menti fa és bokorsorokkal csökkenteni. Sűrűbb növénytelepítés az
M85-ös út tervezett csomópontjaiban, valamint a műtárgyak építéséhez tartozó töltéseken
tervezett.
A 306/2010.(XII.23.) Korm. r. szerint gyorsforgalmi utak tengelyétől számított 50 méteren belül –
az autóút, autópálya működésével összefüggő építmény kivételével – nem lehet és nem
helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási
épület. (Ilyen épületek nem is tervezettek az M85-ös mentén.)
Az utak, főleg a burkolatlan mezőgazdasági utak, valamint a száraz időben történő szántőföldi
művelés forrásai lehetnek a különböző porszennyezéseknek is. Az ilyen jellegű szennyezések
enyhítésére szintén az út menti fasorok, erdősávok telepítése lehet a megoldás.
A településen már megtörtént a gáz hálózat bevezetése, azonban kevés a rácsatlakozott lakások
aránya. A fűtési szezonban a település síkvidéki adottságai miatt magas légnyomás esetén a káros
szennyeződések könnyen felhalmozódhatnak.
Ezen felül jelentősebb levegőszennyezés-kibocsátók lehetnek a nagyobb létszámú állattartás
céljára szolgáló területek. Környezeti hatásvizsgálat vagy környezethasználati engedély köteles
tevékenység esetén a bűz kibocsátójának védelmi övezetet kell biztosítani, melynek mértéke a
hatóság, megyei kormányhivatal engedélyében meghatározott 300-1000 m-es védőtávolság.
A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a
szennyezőforrás felszámolásával meg kell szüntetni a határérték feletti terhelést. Nagycenken
azonban egyelőre levegőszennyezést okozó ipari, gazdasági tevékenységet nem folytatnak.
2.7.4. Zaj és rezgésvédelem
Nagycenken a légszennyeződéshez hasonlóan a legnagyobb zajforrás is a közlekedéshez köthető.
Erős zaj és rezgésterhelést jelentenek a 84. és 85. sz. főutak, amelyek a lakóterületeken /
lakóutcákon áthaladnak. Várhatóan - a rezgés és légszennyezéshez hasonlóan - ez a terhelés is
mérséklődik majd az M85 gyorsforgalmi út megépültével.
A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és
betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell.
A gazdasági területeken keletkező üzemi eredetű, valamint a gazdasági területet kiszolgáló
gépjármű forgalom közlekedési eredetű zajterhelése a védendő területeket általában nem terheli.
Nagycenk közigazgatási területén két vasútvonal halad át, így a vasútvonalon folyó vasúti
közlekedésből eredő zaj a település lakott területeinek déli oldalát, valamint a Széchenyi village
területének északi oldalát érinti. Szerencsére a főutakkal ellentétben a vasútvonalak csak érintik a
lakott területeket.
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A déli vasútvonal (15. sz vasút) zajhatása elsősorban az Iskola utcai, Gyár utcai, Keresztúri utcai
lakóterületek ingatlanjainál jelenthet környezeti terhelést. Ez azonban szerencsére nem jelent
zavaró zajterhelést, mivel a lakótelkek hátsókerttel fordulnak a vasút felé. A vasútvonal menti
egyéb területek jellemzően gazdasági területek ill. kiskerti, zártkerti területek, általános
mezőgazdasági területek és erdőterületek. Északon a 8. számú vasútvonal a Széchenyi village
területe mellett halad, ahol határérték feletti zajterhelés esetén a passzív zajvédelem, a zajvédő
kerítés és zajgátló nyílászáró alkalmazása javasolt. A 8. sz. vasútvonal menti egyéb területek
jellemzően általános mezőgazdasági területek és erdőterületek, távolabb pedig gazdasági
területek.
2.7.5. Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás terén feltétlen prioritást nyer a „Megelőzés” elve, azaz, hogy minél
kevesebb hulladék keletkezzen, valamint fontos a keletkezett hulladék lerakásának csökkentése.
Ez együtt jár különböző hulladékkezelési technológiák alkalmazásával, különösképp a
hulladékhasznosítással. Sorrend: megelőzés- hasznosítás-lerakás.
A településen keletkező kommunális hulladék elhelyezése csak engedéllyel rendelkező
hulladéklerakón történhet. Szerecsére települési kommunális hulladék elszállítása megoldott. A
települési kommunális hulladék elszállítását a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A szemétszállítás szervezetten megoldott. A hulladék a
Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakóba kerül.
A település hulladékudvara a belterület dél-nyugati peremén a Cukorgyári utcából nyíló
ingatlanon található.
A településen a szelektív hulladékgyűjtés 2016 óta megoldott.
A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK

2.8.

A településrendezési terv tervlapjain lehatárolásra kerültek a különböző védőterületek és
védősávok.
Ezek
típusai
sokfélék.
Vannak,
amelyek
a
természetvédelemhez,
környezetvédelemhez köthetők, vannak, amelyek az örökségvédelemhez vagy közlekedéshez ill.
közművekhez stb.
Általános esetben elmondható, hogy a tervlapokon jelölt védőterületek a káros hatások elleni
védelmet vagy biztonságot szolgáló területek, amelyek lehetnek védőterületek (biztonsági terület),
vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősávok (biztonsági övezet). A védőterület
kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó
jogszabályok – ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni.
Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon alapul.
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
-

A tervezett M85 gyorsforgalmi út mentén 250-250 m széles területen nem jelölhető ki új
beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK
38. (8),

-

Főúthoz (85. és 84. sz) és a gyorsforgalmi úthoz (M85) tartozó csomóponti ág esetében
az út tengelyétől számított 50-50 m széles területen nem jelölhető ki új beépítésre szánt
terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével (OTÉK 38. (8),

-

A 85. és 84. számú másodrendű főutak mentén az út tengelyétől mért 100-100 m védősáv
biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges

-

Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m
védősáv biztosítandó, ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása
szükséges. (Ktv. 42/A §. (1) a) pont)
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-

A 8. és 15. számú vasút szélső vágányától számított 100 m széles területen nem jelölhető
ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével
(OTÉK 38. (8).

-

Országos törzshálózati vasúti pálya (8. és 15. számú vasút) szélső vágányától számított
50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény
esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető
el

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
A villamosvezetékek és létesítmények védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység
végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet):
-

120 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: 20-20 méter

-

20 kV-os elektromos légvezeték biztonsági övezete: külterületen 5,0-5,0 m, belterületen
2,5-2,5 m.

Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
-

Nagynyomású vezeték védősávja: 20-20 m.

Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
Tavak, vízfolyások parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni (83/2014. Korm. rendelet):
-

A Ikva-patak és az Arany-patak mentén 6,0-6,0 m széles sáv,

-

Egyéb vízi létesítmények (vízfolyások, tavak) mentén 3,0-3,0 m széles sáv.

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
Természetvédelemmel érintett területek (Natura2000, országos ökológiai hálózat, természeti
terület, világörökségi terület és annak pufferterülete) esetében az elsődleges cél a természetes
élőhelyek megőrzése, bármely építési tevékenység az illetékes hatóság beleegyezésével
végezhető.
Természeti területen (olyan terület, melyet természetközeli állapotok jellemeznek) - a jogszerűen
beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a
természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50
méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új
építmények elhelyezése. (Ttv.)
Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások:
-

belvízveszélyes, mélyfekvésű területek szabályozási szintű kezelést igényelnek az övezeti
paraméterek meghatározásával.

Örökségvédelem tekintetében a:
-

műemlék és műemléki környezet

-

régészeti lelőhelyek

-

világörökségi helyszín és

-

világörökségi helyszín védőövezete
a tervlapokon feltüntetésre kerültek.

Az eltérő területhasználatból adódó védőterület, védősáv:
Az ipari gazdasági, kereskedelmi gazdasági, egyéb gazdasági területek, valamint mezőgazdasági
üzemi területek estében telken belüli védőfásítás kialakítása szükséges.
Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati
engedély köteles tevékenységek (pl: intenzív állattartó telep), illetve létesítmények esetében a
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bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes
környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési
viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a
védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás
határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben
határozza meg. A védelmi övezet területén nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési,
egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő
légszennyező források működésével összefüggő építményt. (306/2010. Korm. rendelet)
3

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK

A tervezett változtatásokat minden esetben mérlegelés előzte meg a város részéről, amely során
a valós és reális területhasználatok, beruházói/befektetői igények, fejlesztési szándékok, tervezett
vagy valós használat indokolta az egyes tömbök/ingatlanok/területek besorolásának
megváltoztatását. Néhány terület esetében a megváltozott jogszabályi környezet (OTÉK új
elnevezései) indokolták a területek átsorolását. Az erdő és mezőgazdasági területek esetében
pedig a minőségi osztályok figyelembe-vételével határoztuk meg tervezett területfelhasználást.
A táblázat a hatályos tervhez képes bekövetkező területfelhasználási változásokat mutatja be.
Ezek a területek és változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is.
Hatályos településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv

gazdasági területből

kertvárosi lakóterület

gazdasági területből

kertvárosi lakóterület
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gazdasági területből és védőerdő területből

kertvárosi lakóterület és kisvárosi lakóterület

kertvárosi lakóterületből és településközpont
vegyes területből

kisvárosi lakóterület

településközpont vegyes területből

kisvárosi lakóterület

kertvárosi lakóterületből

kisvárosi lakóterület
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közlekedési területből

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

zöldterületből

általános gazdasági terület

általános mezőgazdasági területből

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
és védőerdő terület
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településközpont vegyes területből

általános gazdasági terület és kisvárosi
lakóterület

kertvárosi lakóterületből

általános gazdasági terület

általános mezőgazdasági területből
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mezőgazdasági területből és gazdasági
erdőterületből

beépítésre szánt különleges idegenforgalmi
terület

gazdasági területből

mezőgazdasági üzemi terület

gazdasági területből

különleges közműterület
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gazdasági területből

különleges közműterület

településközpont vegyes területből

különleges terület

gazdasági területből

védőerdő terület (M85 és a vasút közös
szakasza mentén)
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védőerdő területből (valóságban SZ2-3 min.
osztályú szántóterület)

mezőgazdasági terület

A 0174/7 hrsz.-ú ingatlanon a szántó minőségi osztályokat figyelembe véve a tervezett
erdőterület a közigazgatási terület keleti odalára került.

gazdasági erdőterületből

közjóléti erdőterület (védett kunhalom helye)
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gazdasági erdőterületből

közjóléti erdőterület

mezőgazdasági területből

védőerdő terület (M85 mentén)
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4

TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználási egység

Jele

Területe (ha)

%

Településközpont

Vt

18,3

1

Kisvárosias lakóterület

Lk

11

0,6

L ke

116

5,9

Lf

29,6

1,5

Gksz

7,6

0,5

G

52,4

2,5

Kö, T, Mü,
K

19,3

1

Területfelhasználási egység

Jele

Területe (ha)

%

Zöldterület (közpark)

Zkp

10,5

0,5

Védelmi célú erdőterület

Ev

518,5

26,5

Gazdasági erdőterület

Eg

25,8

1,5

Közjóléti erdőterület

Ek

32,1

1,5

Általános mezőgazdasági terület

Má

868

44,5

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

30,2

1,5

V

16,5

1

Kertvárosi lakóterület
Falusias lakóterület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Általános gazdasági terület
Különleges terület (közmű, hulladékudvar,
temető, mezőgazdasági üzemi terület, kastély
területe, idegenforgalmi)
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Vízgazdálkodási terület
Közlekedési terület

KÖ

Különleges területek (bánya, idegenforgalmi,
különleges beépítésra nem szánt)
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A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Jelen előzetes tájékoztatási dokumentáció készítése idején még nem lépett hatályba az új OTrT
szerkezeti tervlapja és övezeti tervlapjai, de mivel a településrendezési terv nem készül el 2019.
március 15.-ig (hivatkozott tervlapok hatálybalépése) így azt láttuk célszerűnek, ha már a
megváltozott jogszabályi környezetre készítjük el az alábbi munkarészeket.
5.1 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Magyarország Területrendezési Terve a település közigazgatási területét erdőgazdálkodási
térségbe, mezőgazdasági térségbe és települési térségbe sorolja. Ezen országos
területhasználatok Nagycenken jobbára a valós területhasználatot fedik le.
Magyarország Területrendezési Terve (2019) szerint „Az országos területfelhasználási kategóriák
területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába
kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell
sorolni;
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni.”
„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület
vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható;
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”

Kivonat az Országos Területrendezési Tervből
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Magyarország Területrendezési Terve előírja továbbá:
„…. a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok
mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan
használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület,
amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne.”
„Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”
Ezen előírásoknak eleget téve jelen településrendezési terv során, két esetben (a bevásárló
központ tervezett helyének kialakítása - tervezett kereskedelmi-szolgáltató terület valamint a
nádgazdaság területe – tervezett különleges idegenforgalmi terület) kerül sor új beépítésre szánt
terület kijelölésére. Mind a tervezett gazdasági területhez, mind a tervezett különleges
idegenforgalmi területhez kapcsolódóan kijelölésre kerültek a jogszabályban előírt kötelezően
kijelölendő zöld vagy védőerdőterületek.

A települést érintő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi
építmények:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
•
•
•

Gyorsforgalmi út (M85 és M9)
Főút (85 sz. főút és 84. sz. főút)
Országos törzshálózati vasúti pálya (GySEV 8 sz. Győr-Sopron vasútvonal és a 15.
számú Sopron-Szombathely vasútvonal)
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Országos jelentőségű kerékpárút hálózatok (Nagycenket nem, csak annak térségét érinti)
•

Dunántúli határmenti kerékpárút (Észak-déli irányban és a fertő-tó körül)

Országos jelentőségű energetikai hálózatok és egyedi építmények
•

földgázszállító vezeték

Az OTrT (2019) által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:
1. ökológiai hálózat magterületének övezete
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete

ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű
fajnak adnak otthont;
„25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
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(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.”
ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek
tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását,
amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy
rendeltetésükkel ellentétesek;
„Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel
kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet
ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott
feltételektől függetlenül is kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.”
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Nagycenket nem érinti.
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4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Nagycenk területét nem érinti
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel
rendelkező szántóterületek tartoznak;
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe jó
növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak;
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6. erdők övezete

erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak;
„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési
térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.”
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan
területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik
alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt;

8. tájképvédelmi terület övezete
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A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
tájképvédelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított,
kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek,
valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek
tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú,
megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak;

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,

világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi
listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon
területek tartoznak, amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a
Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően;
„31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetén:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről
szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell,
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket
a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve,
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látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell
elhelyezni.
világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi listára
felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek
tartoznak, amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően;”
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az
emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló
területek tartoznak;
11. nagyvízi meder övezete,
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
nagyvízi meder övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a vízfolyást
vagy állóvizet magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása során a víz
rendszeresen elborít, és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb
árvízszint közül a magasabb jelöl ki;
12. VTT-tározók övezete,
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény ezen
melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek sem készültek el.
A településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és
az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet még nem került
módosításra, így az övezetek lehatárolására kötelezett államigazgatási szervek köre nem
tisztázott. Ezen övezetek lehatárolására vélhetően a véleményezési eljárás keretében kerülhet sor.
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VTT-tározók: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

Nagycenk területét nem érinti
honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi
képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak
rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére vagy
katonai tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók;

5.2

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Kivonat Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéből
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (MTrT) 2010-ben került legutoljára
felülvizsgálatra. Az azóta eltelt időben az OTrT is módosult. A megyei terv és az OTrT
összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi
építményeket, valamint az OTrT által újonnan létrehozott, ill. módosított övezeteket az országos
terv előírásai szerint kell figyelembe venni.
Annak ellenére, hogy a MTrT 2010 óta nem követte le módosításokkal az OTrT-t, Nagycenk
esetében fennáll az a kedvező helyzet, hogy a megyei terv mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási térségbe sorolja a teljes külterületet, valamint települési térségbe sorolja a
beépített/beépítésre szánt településrészeket, ami szinte meg is felel a 2019-es OTrT-nek.
A települést érintő térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok:
Gyorsforgalmi út
•

M85

Országos törzshálózati vasútvonal
•
•

GySEV 8. számú vasútvonala
GySEV 15 számú vasútvonala

Főút
•
•

85. számú főút
84. számú főút

Mellékutak
•
•

Nagycenk - (Ausztria)
Nagycenk - Pereszteg - Nagylózs – Ebergőc

Keskenynyomtávú vasútvonal
•

Fertőboz - Nagycenk

Térségi kerékpárút hálózat
•
•
•

Nagycenk-Sopron-Balf
Fertőboz - Nagycenk
Hidegség - Nagycenk - (Ausztria)

Térségi határátlépési pontok
•

Nagycenk (Nagycenk - (Ausztria) tervezett mellékúton)

Térségi közműhálózat elemei
•

20 kV-os villamoshálózat

•

térségi szénhidrogén szállítóvezeték

Az OTrT előírásai szerint:
„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület
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vagy különleges honvédelmi, katonai
területfelhasználási egységbe sorolható;

és

nemzetbiztonsági

célra

szolgáló

terület

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
A térségi területfelhasználási kategóriáknak való megfelelőség az alábbi táblázatban kerül
bemutatásra:
Nagycenk

ha

%

Megfelelőség

erdőgazdálkodási
931
térség*

erdőterület (védelmi,
közjóléti és
gazdasági)

572,6

60%

nem teljesül az
előírás

mezőgazdasági
térség

766,5

mezőgazdasági
terület (általános és
kertes)

898,2

117 %

teljesül az
előírás

246,2

településközpont
terület, lakóterületek,
gazdasági területek,
különleges területek

254

103 %

nem teljesül az
előírás

MTrT

települési
térség**

ha

* a MTrT aránytalanul nagy területeket sorolt Nagycenk területén erdőgazdálkodási térségbe,
amely területek távlati erdőterületi hasznosítása/művelési ág váltása települési szinten nem
realizálható. Annak ellenére sem teljesül a megyei tervei megfelelőség, hogy jelen szerzetei terv
az Erdészet adatszolgáltatása szerinti erdőtervezett vagy erdő nyilvántartású területeket már erdő
területfelhasználási kategóriába sorolja.
** a MTrT 2010 évi felülvizsgálata vélhetően nem vette figyelembe a település hatályos
településrendezési tervét, mert jelen felülvizsgálat során a települési térségbe sorolandó
területegység kiterjedése nem változott (átalakult, de területében, kiterjedésének mértékében nem
növekedett)
2019 jan. 2-án hatályba lépett Magyarország Területrendezési Terve, amely alapján a megyei
területrendezési terveket is át kell majd dolgozni.
Az MTrT tervezett változásairól, módosításairól információk még nem állnak rendelkezésre,
így jelen felülvizsgálat során nem tudjuk figyelembe venni a település érintő lehetséges
változásokat, területrendezési elképzeléseket.
Az tudjuk azonban, hogy az új OTrT a figyelembe vehető megyei övezeteket jelentősen
leszűkítette.
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A még érvényben lévő megyei övezetek:
•

rendszeresen belvízjárta terület övezete, amely azonban Nagycenk területét nem érinti

•

földtani veszélyforrás területének övezete

A földtani veszélyforrás területének övezetében:
- Az érintett települések esetében a földtani veszélyforrás övezetét a településrendezési
eszközökben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságának
előzetes adatszolgáltatása alapján kell pontosítani.
- Az övezet területén szükséges gondoskodni a meglévő fás növények védelméről és
fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről.
- A potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó tényezők és a
tervezett beavatkozás kapcsolatát javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges a
településrendezési tervekben a területfelhasználást korlátozó előírásokat meghatározni,
illetve a létesítmények alapozását a csúszást kiváltó tényezők figyelembevételével
megtervezni.
- A településrendezési tervekben tervezni kell a felszíni vizek (belvizek) szakszerű
elvezetésére szolgáló létesítményeket is.
- Az alábányászott területeken és azok környezetében a települések szabályozási tervében
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a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságának
adatszolgáltatása alapján hangsúlyt kell helyezni a területhasználat szabályozására.
Ennek során nemcsak az alábányászottság mértékére, hanem a felszín alatt lévő
műtárgyak számára és helyzetére is figyelmet kell fordítani.
Az övezet a település teljes területét érinti
6

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
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SORSZÁM

TERÜLET BESOROLÁSA

TERÜLET NAGYSÁGA (ha)
VÁLTOZÁS
VÁLTOZÁS
ELŐTT
UTÁN

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK
ÉRTÉKMUTATÓ
VÁLTOZÁS ELŐTT

VÁLTOZÁS UTÁN

E:

Erdőterület

554,8

539,9

9

4993,2

4859,4

Gip:

Gazdasági, ipari/kereskedelmi szolg. terület

89,1

55,6

0,4

35,6

22,2

Lf:

Falusias lakóterület

33,6

28,8

2,4

80,6

69,1

Lke:

Kertvárosias lakóterület

127,2

199,9

2,7

343,4

539,7

901,3

892,47

3,7

3334,8

3302,1

27,1

28,2

5

135,5

141,0

14,1

20,3

6

84,6

121,8

35,0

17,5

0,5

17,5

8,8

Má:
Mk:
V:
Vt:

Általános mezőgazdasági
terület
Kertes mezőgazdasági
terület
Vízgazdálkodási terület
Településközpont
vegyes terület

Z:

Zöldterület (3 ha alatt)

11,4

10,3

6

68,4

61,8

KÖü:

Autópáylák, főutak

60,0

60

0,5

30,0

30,0

KÖü:

Mellékutak, helyi gyűjtőutak

72,2

47,7

0,6

43,3

28,62

Ki:

Temető területe

2,3

1,8

3

17,5

5,4
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Ki:
Ki:
Kb:
B:
K:
K:

Egyéb helyi sajátosságot
hordozó terület
Épületnek minősülő
közlekedési építmény területe
Egyéb helyi sajátosságot
hordozó terület 60% zöldfelülettel
Nyersanyag kitermelés céljára
szolgáló terület
Hulladékkezelő, - lerakó
területe
Sportolási célú terület
80% zöldfelülettel

5,8

8,1

1,5

8,1

12,2

5,4

5,4

0,5

2,7

2,7

5,1

10,7

3,2

16,3

34,1

0,0

4,2

0,1

0,0

0,4

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

1,8

1,5

6

10,6

9,0

K:

Állat- és növénykertek területe

0,0

8,5

3

0,0

25,5

K:

Mezőgazdasági üzemi terület

0,0

5,1

0,7

0,0

3,6

Összesen:

9222,3

9277,5

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK
ÖSSZESEN:

70
www.ter-halo.hu

55,2

TÉR-HÁLÓ KFT

9024 Győr, Babits M. u. 17/A

Nagycenk Településrendezési terve

7

RENDELET
NAGYCENK
NAGYKÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYCENK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

…..

Jelen előzetes tájékoztatási szakaszhoz készített dokumentációhoz még nem készültek el ezen
munkarészek.
8

A RENDELET MELLÉKLETEI

Jelen előzetes tájékoztatási szakaszhoz készített dokumentációhoz még nem készültek el ezen
munkarészek.
9

A RENDELET FÜGGELÉKEI

Jelen előzetes tájékoztatási szakaszhoz készített dokumentációhoz még nem készültek el ezen
munkarészek.
10

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK

10.1 TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
10.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A település potenciális vegetációja a gyertyános- kocsánytalan tölgyesek, az Ikva-völgyi ligeterdők
és a patakot kísérő mocsárrétek, kékperjés rétek. Napjainkban a település legnagyobb részét
szántók foglalják el.
A külterületen a mezőgazdasági termelés, földművelés az évszázados hagyományoknak
megfelelően és az adottságokkal összhangban működik. A szántóterületek jó minőségűek,
kedveznek a mezőgazdaságnak. A természetközeli gyepek, erdők, a mezsgyével szegélyezett
szántók és szőlők alkotta sokszínű táj megóvása fontos feladat.
Tájhasználati változást a gazdasági és ipari területek további betelepülése, valamint az elkerülő út
és az ezt övező erdősítés idézhet elő.
A település életében nagy szerepet játszott a Széchenyi család és ez a kötelék az egyedülállóan
gazdag tájelemekben is tükröződik. A Széchényi kastély parkja, az országos védelem alatt álló
hársfasor és a helyi szintű védelmet élvező fasorok kivétel nélkül a nagy múltú család emlékét
őrzik, védelmük és gondozásuk ezért kiemelten fontos feladat.
A településrendezési terv célja, hogy a területfelhasználási kategóriákat a valós és reálisan
tervezhető területhasználathoz igazítsa, ezzel elősegítve a tájszerkezet fennmaradását, a
jellegzetes táji elemek megőrzését.
A táji elemek megőrzése és továbbfejlesztése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
Fontos feladat a vízfolyások környezetének rendezése, az értékes vizes- élőhelyek védelme
érdekében. A vízfolyások legalább egyik oldalán honos növényekből álló növénysáv kialakítása
javasolt.
A nagyobb kiterjedésű védelmi rendeltetésű erdőterületeket, valamint a belterületen elhelyezkedő
zöldterületeket, vonalas zöldfelületi elemekkel kell összekötni, a fajok vándorlásának elősegítése
miatt.
A nagy kiterjedésű monokultúrás szántókon mezsgyék, mezővédő erdősávok, fasorok ültetése
javasolt. Ezek jótékony hatást gyakorolnak az élővilágra, a település klímájára és a
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termésmennyiségre egyaránt, alapvető fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez és a szélerózió
elleni védelem szempontjából egyaránt.
Törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz igazodó földhasznosításra, a komplex szemléletű
környezet- és tájgazdálkodásra, a környezetet kevésbé terhelő, környezetkímélő gazdálkodási
módok alkalmazására. Fontos az erdők vágásérettségi fokának meghosszabbítása, a szálalóvágás
előnyben részesítése.
A tervezett fasorok telepítése a tájban honos fafajokból történjen, kivéve az eperfasorok pótlásánál,
bővítésénél. Az eperfa régi kultúrnövényünk, és meghatározó szerepe van a település
karakterében, történetében.
Az eperfa sorokat, mint helyi jelentőségű természetvédelmi értéket javasoljuk országos szintű
védelemre emelni, a tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű tájelem fennmaradásának biztosítása
érdekében.
Gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek,
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a
már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természetközeli
területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését. A gazdasági területeket övező
védőfásítást – a legjobb hatás elérése érdekében - ajánlott háromszintes (fa, magas cserje,
alacsony cserje) összefüggő, sűrű növényzetből kialakítani.
A rosszabb minőségű szántók erdősítése javasolt a külterületen.
A meglévő erdőterületeket meg kell tartani, a tájidegen fafajokat a termesztésből ki kell szorítani, fel
kell váltani. Az újabb erdők telepítésénél csak honos és a tájra jellemző fafajokat kell ültetni az
ökoszisztéma érdekében. Az akácerdők tájidegennek számítanak, fokozatos leváltásuk fontos
feladat azokon a helyeken, ahol a honos fafajok létét veszélyeztetik.
10.1.2. Természetvédelmi javaslatok
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet értelmében a
mocsár és a nádas természetközeli területnek minősülnek. Tervezett természeti területként
szükséges kezelni az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföldeket.
Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek
(növénytársulások) és élőhelyek megóvására. (Tvt. 15.§)
Nagycenk közigazgatási területén található a Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület. Az
országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, ökológiai folyosó és a pufferterület
övezetek is megtalálhatók, valamint egyes területek részei a Natura 2000 természetmegőrzési
területeknek. A szerkezeti és szabályozási terven feltüntetett övezetek biztosítják az értékes
területek védelmét.
Nagycenk település dicséretes módon figyelmet fordít a helyi jelentőségű természetvédelmi
értékekre is. Az értékek nyilvántartása és azokra vonatkozó szabályok a 23/2007. (XI. 25.) számú
Önkormányzati Rendeletben található.
A különleges természeti környezet fenntartása érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
Az invazív fajok felszámolására nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel azok kiszorítják a területre
jellemző őshonos fajokat, ezzel lecsökkentve a biodiverzitás értékét. Ezen tájidegen fajokat
fokozatosan le kell cserélni, törekedni kell egy komplex szemléletű tájhasználatra.
Az új elkerülő út mentén javasolt vadátjárók építése, melynek eredményeként a fajok szabadon
vándorolhatnak, ezáltal javul a génállományuk is.
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Az új gyorsforgalmi út megépülése után javasolt felmérni a forgalmából adódó zaj- és
rezgéstartalom mértékét és – amennyiben szükséges - a kapott adatokhoz mérten további zajvédő
falak és erdősávok telepítésével csökkenteni a káros hatásokat.
Az ökológiai hálózat bővítése, a hálórendszer továbbfejlesztése fontos feladat, a fajok
vándorlásának elősegítése érdekében.
Az idegenhonos fajok helyett őshonos fafajok ültetésére kell törekedni, mivel ezek megfelelő
élőhelyet biztosítanak a különböző fajoknak, ezzel növelve a biodiverzitást, felváltva a sok helyen
megjelenő akácokat is.
Az Ikva-patak elhelyezkedése miatt központi szerepet tölt be a település életében. Környezetének
helyreállítására fokozott figyelmet kell fordítani.
A gyepeket a természetvédelmi szempontból értékes fajok megőrzése miatt rendszeresen kaszálni
vagy legeltetni kell. Az ökológiai és táji szempontból egyaránt értékes rét területeket meg kell őrizni.
A gyepek égetése tilos! A kaszálást évente kétszer ajánlott elvégezni a kaszálandó terület
középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül
kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata szükséges.
Az állományokban előforduló vagy spontán megjelenő közönséges nyír (Betula pendula) és
rezgőnyár (Populus tremula) egyedeket kímélni kell a hozzájuk kötődő fajok védelme érdekében.
A vegyszeres gyomirtás (elsősorban siskanád és szeder ellen) megelőzése javasolt megfelelő
erdőműveléssel az aljnövényzet védelme érdekében.
A patak mentén élő özönnövények, különösen a gyalogakác, az akác és a japánkeserűfű fajok,
eltávolítása és ismételt megtelepedésük megelőzése kulcsfontosságú.
A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) tápnövényeinek (Ligustrum vulgare, Fraxinus sp,
Veronica sp.) biztosítása javasolt az üde termőhelyeken.
A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) védelme érdekében a területen erdőszegélyben és a
szomszédos szántók közötti mezsgyékben található cserjések, töviskések fenntartása, a záródás
meggátlása fontos feladat.
Helyi védelemre javasolt természeti értékek: (térképi ábrázolást lásd.: T2 – Tájrendezési javaslat)
-

Hársfa (törzsátmérő: 60 cm) a vasútállomás épülete mellett (hrsz.: 0249/11)
Hársfa (törzsátmérő: 50 cm) a vasútállomás épülete mellett (hrsz.: 0249/11)
Vadgesztenye (törzsátmérő: 40 cm) a vasútállomás épülete mellett (hrsz.: 0249/11)
Fűzfa (törzsátmérő: 80cm, hrsz.: 435/1)
Tölgyfák (hrsz.: 079/8)
Hársfák (hrsz.: 219/1)
Platánok (2 db, hrsz.: 667/1)
Platánok (hrsz.: 663/2)
2 db malonyai tuja (hrsz.: 541)
Éger (hrsz.: 530)
Platánok (2 db, 0221/2)
gazdasági telephelyen lévő nyír, tölgy (hrsz: 0220/15 és 21)
Platán fa (törzsátmérő: 50 cm) hrsz.: 0220/32
Platán fa (törzsátmérő: 60 cm) hrsz.: 0230/9

10.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
Alapvetően a hagyományos tájszerkezet kell, hogy domináljon a területhasználati egységek
kijelölésénél. A lehetőségek szerint a társadalmi, gazdasági- és természetvédelmi szempontból a helyi adottságok figyelembe vétele mellett - a tervezés során a legmegfelelőbb megoldásra kell
törekedni.
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Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslataink az alábbiak:
A tájvédelem elsődleges feladata a természetközeli erdők és mocsárrétek fenntartása.
Fontos a hagyományos tájszerkezetbe nem illő ipari-gazdasági területek tájba illesztése. Erre a
leghatékonyabb módszer a háromszintes védősávok kialakítása.
Az utak menti fasorok telepítése elengedhetetlen. A fasorok karakteres tájelemek, emellett
összekötik a szigetszerűen megjelenő települési zöldfelületeket, ezzel elősegítve a fajok
vándorlását és a biodiverzitás növekedését. Nem utolsó sorban segítik az egységes településkép
kialakulását.
Az egyedi tájértékekre és az egyedülálló építészeti, kultúrtörténeti örökségekre fokozott figyelmet
kell fordítani.
10.2 A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
10.2.1. A zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A település meghatározó alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és
minősége. Az épített elemek esztétikus megjelenéséhez környezetük kialakítása, rendezettsége is
hozzátartozik.
Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az alábbiakat kell szem előtt tartani:
Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá helyezéséről és ezt
követően azok szakszerű fenntartásáról.
A fasor nélküli lakóutcák fásítása amennyiben a meglévő közterületi szélesség lehetővé teszi,
mindenképpen javasolt. A foghíjas utcafásítások kiegészítése, pótlása (természetesen őshonos és
tájba illő fafajokkal) szintén kívánatos.
A zöldítésre alkalmas helyszínek kihasználása, beültetése átgondolt egységes rendszer alapján
történjen.
A település központjában a növényzet szegényes, a burkolatok rendezetlenek. Fontos feladat egy
– a településhez méltó – színvonalas központi tér kialakítása.
Az utcafásítások esetében ügyelni kell a légvezetékek alá ültetendő növények megfelelő
kiválasztására. A nagytermetű fák durva visszavágása, csonkolása esztétikai szempontból
előnytelen, ezért ezeken a helyeken ajánlott alacsony fák, illetve közepes termetű cserjék ültetése.
A településen viszonylag sok idős fa található. Az idős fák segítik az idő folytonosságát, a tudat
folytonosságát, ezért kiemelkedő szerepük van egy hely történeti láncolatának megtartásában, a
történeti tudat erősítésében. Ők az emlékezet megtartói. Ezért törekedni kell minden idős fa
megtartására, megvédésére.
A belterületen lévő keresztek, szobrok védelme, környezetük méltó módon való kialakítása fontos
feladat.
Széchenyi kastély parkjának felújítása, minőségi fenntartása a jövő záloga. A varjak és a park
közötti konfliktust meg kell oldani. A kastélypark nyugati oldalán lévő régen a parkhoz tartozó,
hatalmas platánokkal jelölt terület gondozott fenntartására törekedni kell, a zöldfelületi rendszer
elemeként való hasznosítása fontos feladat.
10.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
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A településrendezés során elvárás, hogy a tervek gondoskodjanak a közigazgatási területen belül
a klimatikus viszonyok megőrzéséről. Cél, hogy a települési klíma javítása érdekében a
belterületen a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és a külterületi erdőkből,
vízfolyásokból álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer alakuljon ki.
A legfontosabb zöldfelületi elemek, amelyek a tervezés alapjául szolgáltak:
-

A vízfolyásokat kísérő gyepek, mezsgyék
Az értékes, idős fasorok (hársfasor, platán fasorok, eperfa sorok)
A viszonylag nagy kiterjedésű erdőterületek
A Széchényi kastély parkja, és a nagyobb közparkok
Sportpálya
Horgásztó és környezete
A jó minőségű mezsgyékkel tagolt szántók
A gazdasági területek zöldfelületei
és nem utolsó sorban a hosszú kertes lakóterületek összefüggő kertjei

A településrendezési terveken is feltüntetésre kerültek a felsorolt területi és vonalas jellegű elemek,
melyek hálózata Nagycenk zöldfelületi rendszerét alkotja.
10.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok
A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős kondicionáló hatással bír a környezetére:
kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és
felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E sokrétű
szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe, hálózatba
szervezettek.
A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében:
-

A szigetszerű zöldfelületi elemeket össze kell kötni zöldhálózati elemekkel.
A település utcáinak fásítását pótolni kell.
A vízfolyások menti fás, cserjés zöldfelületi sávokat pótolni kell.
A külterületi utak menti fásítást és mezsgyerendszert erősíteni kell, a termőhelyi
viszonyoknak megfelelő őshonos fajok használatával.

Jelen előzetes tájékoztatási szakaszhoz készített dokumentációhoz még nem készült el az
összes alátámasztó munkarész.
A közlekedési, közművesítési és egyéb javaslatok a véleményezési dokumentáció részeként
készülnek el.
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11 HATÁROZAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
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12 PARTNERSÉGI RENDELET
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