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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 
1.1 ELŐZMÉNYEK 
 
Levél község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008-2009 évek folyamán az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) 
továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében 
eljárva elkészíttette a település közigazgatási területére vonatkozó, többször módosított 2004-ben 
jóváhagyott településrendezési tervének felülvizsgálatát. 

Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító 1999. évi 
CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval (továbbiakban: koncepció) 
kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült a község településfejlesztési koncepciója, 
melyet a képviselőtestület a 11/2003.(II.17.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott. 

Levél község önkormányzatának képviselőtestülete 2009-ben hagyta jóvá a település 
településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a 38/2009. (V.11.) számú 
önkormányzati határozattal, a szabályozási tervet a 3/2009. (V.13.) számú önkormányzati rendelettel 
hagyták jóvá. A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. 

Levél település önkormányzatának képviselőtestülete ezek után úgy döntött, hogy a község 
településrendezési tervét három területre vonatkozóan módosítani kívánja. A rendezési terv 
módosításáról szóló döntést a 103/2012. (X.18.) KH. határozattal fogadta el a testület. A korábban 
elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek a jelenleg tervezett 
módosítások megfelelnek, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására.  
A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a hozzá 
tartozó szakági munkarészekkel együtt. 
A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az 
önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. 
 
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) 
• Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010. 
• Levél község rendezési terv felülvizsgálat 2009. 

 
Jelen dokumentáció a szabályozási tervmódosítás a 2006. évi L. Törvénnyel módosított 1997. évi 
LXXVIII. Törvény 9. § (3) szerinti véleményeztetés anyaga. 
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
1.2.1 A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 

Jelen tervdokumentáció Levél következő részeire vonatkozik: 
• I. sz. terület: 1401/39 hrsz.-ú terület tömbje 
• II. sz. terület: 1401/13 hrsz.-ú terület tömbje 
• III. sz. terület: 021/14, 021/15 hrsz.-ú területek 

 
A rendezési tervmódosítással érintett területeken belül külön megkülönböztetjük a településszerkezeti 
terv és szabályozási terv változtatásával érintett területeket, mely területek pontos lehatárolása a 
településszerkezeti és szabályozási terv műszaki leírásában kerül sor. A településszerkezeti- és 
szabályozási tervmódosítások által érintett területek a változtatni kívánt paraméterű területek, amelyek 
természetesen kisebb kiterjedésűek, mint a változtatással érintett jelölt terület, hiszen a módosítások 
hatása kiterjed egyes változatlanul maradó területekre is.  
 
1.2.2 A településrendezési tervmódosítás célja 
 
I.sz. tervezési terület: 
Az 1401/39 hrsz.-ú telek övezeti paramétereinek módosítása 
 
A telek tulajdonosa a jelenleg beépítetlen területet szeretné beépíteni, hasznosítani. A telekre egy 
vegyes funkciójú épület került megtervezésre. A jelenlegi beépítési paraméterek nem teszik lehetővé a 
tervezett épület telken belüli kedvezőbb terület kihasználással járó elhelyezését. 
A telekre és az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, hátsókerti méreteket kell változtatni és a beépítési 
módot, illetve az építménymagasságot. Ennek érdekében módosítani kell a szabályozási tervet és a 
helyi építési szabályzatot (HÉSZ). 
A megvalósítást támogatva a község képviselő testülete kezdeményezte a településrendezési terv 
módosítását. 
 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ módosítása 
 
II.sz. tervezési terület: 
Az 1401/13 hrsz.-ú területen egy új gazdasági (kereskedelmi-szolgáltató) övezet kerül 
kialakításra) 
 
A módosítás célja a telek intenzívebb vegyes használatú beépítésének lehetővé tétele. A telekre egy 
szolgáltató épület kerül elhelyezésre, mely a jelenlegi falusias lakóterület övezeti paraméterei mellett 
nem lehetséges. 
Ennek megvalósítása érdekében a község képviselő testülete kezdeményezte a településrendezési terv 
módosítását. 
 
Feladat: a településszerkezeti terv és  a szabályozási terv, illetve a HÉSZ  módosítása 
 
III.sz. tervezési terület: 
A 021/14, 021/15 hrsz.-ú telkek tömbjében a falusias lakóterület módosul kertvárosias lakó 
övezetre. 
 
A tömbben található még fel nem osztott területen egy kisebb, takarékosabb telekalakítás létrehozása a 
cél. A falusias nagyobb telkek helyett kisebb 300-400 m2-es telkek kerülnek kialakításra. 
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A tulajdonosi igényt támogatva a község képviselő testülete kezdeményezte a településrendezési terv 
módosítását. 
 
Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása, a HÉSZ módosítása 
 
 
1.3 MELLÉKLETEK 

 
1.3.1 Önkormányzati határozatok 
1.3.2 Az előzetes véleményezési eljárás dokumentumai 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Levél község képviselőtestülete a 11/2003.(II.17.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a 
község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-
Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra.  
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen 
illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem 
volt szükség. 
 
3 SZERKEZETI TERV 
 
3.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK    
3.1.1 Településszerkezeti terv M=1:4 000 felbontású  
3.1.2 Határozattervezet 
 
 

Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének …………….. számú határozat tervezete a 
38/2009. (V.11.) számú határozattal jóváhagyott Levél község Településszerkezeti Terv 

módosításáról. 
 
Levél képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) 
és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 
253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-12-02-15 számú terv szerint. 
 

A településen a következő területeken tervezett a területfelhasználás változása: 
 

Az I.sz tervezési terület esetében a tervezett területfelhasználási kategória a jelenlegi 
területfelhasználási állapothoz képest nem módosul.  
 
3.1.3 A településszerkezeti tervmódosítással érintett tervezési területek 

településszerkezeti vonatkozásai 
 
A II. sz. tervezési területen az 1401/13 hrsz.-ú, a Szövetkezet és a József Attila utca sarkán lévő, 
jelenleg falusias lakóterület, gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) övezetbe kerül.   
 
A módosítás célja a telek intenzívebb vegyes használatú beépítésének lehetővé tétele. A telekre egy 
szolgáltató épület kerül elhelyezésre, mely a jelenlegi falusias övezetben nem lehetséges. 
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Meglévő állapot Tervezett állapot 
 

 
A III. sz. tervezési területen a 021/14, 021/15 hrsz.-ú telkek tömbjében a falusias lakóterület módosul 
kertvárosias lakó övezetre. 
 
A tömbben található még fel nem osztott területen egy kisebb telkeket lehetővé tévő, takarékosabb 
telekalakítás létrehozása a cél. A falusias nagyobb telkek helyett kisebb 300-400 m2-es telkek kerülnek 
kialakításra, intenzív beépítés mellett magasabb építménymagassággal, valamint szintterületmutatóval. 
 
 

Meglévő állapot Tervezett állapot 
 

 
 

3.1.4 A település biológiai aktivitásértékének változása 
 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló 2006. évi L. 
tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke nem 
csökkenthet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) 
 
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az Étv. 
8. § (2) bekezdés b. pontja értelmében biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges.   
 
3.2 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT 

TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 
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3.2.1 Országos területrendezési terv 
 
A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő 
fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei 
területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, 
amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát 
segítik elő. 
 

 
Kivonat az országos területrendezési tervből 

 
Az OTrT-ben szereplő meghatározó elemeket nem érint a tervezett módosítás. 
 
A OTrT-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Levél vonatkozásában:  

• a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműfolyosót (400 kV, 220 kV,  
nagynyomású gázvezeték) 

• a település környezetét érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket (az 
autópályákat és a tervezett nagysebességű vasútvonalat) 

• települést érintő regionális közlekedési elemeket (a 1-es út, vasúti törzshálózat) 
• az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Levél és térségére vonatkozó domborzati, 

vízrajzi, földtani adottságokat 
A fent említett elemeket a rendezési terv felülvizsgálata készítése során figyelembe vettük, az OTrT 
Levélre vonatkozó elemei belekerültek a rendezési terv felülvizsgálatának rajzos és a szöveges 
munkarészeibe egyaránt.  
Ezen felül az OTrT alátámasztó munkarészei közül az alábbiakban érintett a település: 

• Levél teljes közigazgatási területe beletartozik az országos kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területek övezetébe 

• Levél közigazgatási területének déli része országosan nyilvántartott kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetébe tartozik 

• A Lajtát és a Lajta jobb parti-csatornát övező természetes élőhelyek területei pedig az országos 
ökológiai hálózat övezetébe tartoznak. 
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3.2.2  Megyei területrendezési terv 
 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési Tervből 

 
A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeket nem érint a tervezett módosítás. 
 
A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Levél 
vonatkozásában:  

 a külterületet érintő meglévő közműfolyosót (400 kV, 220 kV, nagynyomású gázvezeték) 
 a település területén árhaladó nagy-középnyomású gázvezetéket 
 az Levélen áthaladó optikai kábelt  
 a településen áthaladó 1. sz. főutat 
 a települést érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket (a tervezett 

nagysebességű vasútvonalat) 
 települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (Hegyeshalom-Csorna vasútvonal 

második vágányának megépítése)  
 a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat (Levél-

Mosonmagyaróvár, Levél-Mosonszolnok, Hegyeshalom- Mosonszolnok) 
 a megyei területrendezési terv alátámasztó munkarészeiben szereplő Levélre is vonatkozó 

domborzati, vízrajzi, földtani és egyéb adottságokat 
• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
• térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
• magterület és ökológiai folyosó övezete 
• térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 

 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
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Magterület és ökológiai folyosó övezete 

 

 
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

 
A tervezési területeket a megyei területrendezési terv övezetei nem érintik. 
 
3.2.3  A területhasználat vizsgálata és változása 
 
Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti 
követelmények Levél területre vonatkozó értékekei nem változnak, területfelhasználás változás nem 
történik a megyei területrendezési terv és az OTrT területfelhasználási kategóriáiban. 
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4 SZABÁLYOZÁSI TERV 
 
4.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK   
 
4.1.1 SZ-1/M  jelű szabályozási terv M=1:2 000 felbontású  
4.1.2 Rendelettervezet 
 
 

Levél község Önkormányzatának képviselőtestülete 
……………..Ök. sz. Rendelet tervezete a 

Levél Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról 
 
 

Levél község önkormányzatának képviselő testülete az 1997. évi LXXVII. törvényben biztosított 
jogkörében a következőket rendeli el: 
 
 
A 3/2009. (V.13.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot és annak 
mellékleteit módosítja az alábbiak szerint.  
Jelen módosítás csak a TH-12-02-15 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M jelű tervlapjával együtt 
érvényes. 

1. §. 
 

A Helyi Építési Szabályzat 25. §. kiegészül az alábbiak szerint: 
 

Kertvárosias lakóterületek 
 
(1) A kertvárosias lakóterület legfeljebb 6,0 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az 

erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, 
szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál 

(2) A kertvárosias lakóterületen a vonatkozó jogszabály1 szerinti funkciójú épületek helyezhetők el. 
(3) A vonatkozó jogszabályban2 felsorolt jármű-elhelyezési igény biztosítása a parkolási rendelet 

szerint. 
(4) Kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet szállító 

jármű számára önálló parkolóhely vagy garázs illetve önálló garázs két jármű feletti célra. 
(5) A kertvárosias lakóterületen használatba vételi engedély a vonatkozó jogszabály3 szerinti teljes 

közművesítettség megléte esetén adható. 
(6) A kertvárosias lakóterületen a környezetvédelmi előírásokat, a megengedett terhelési 

határértékeket a HÉSZ 12-16. § szerint kell alkalmazni. 
(7) A kertvárosias lakóterületeken melléképítmény az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. A 

melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület 
építménymagasságát.  

(8) A kertvárosias lakóterületen telkenként maximum két önálló rendeltetési egységgel rendelkező 
épület helyezhető el. 

(9) A kertvárosias lakóterületen belüli részletes övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

                                                      
1 OTÉK 13.§ (2) 
2 OTÉK 4. sz. melléklet 

3 OTÉK 8.§ 
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3. számú táblázat 
Építési övezet A beépítési 

intenzitást 
meghatározó 

mutatók 

Az építési telekre 
vonatkozó mutatók 

Az épületre 
vonatkozó mutatók 

Me
gj

eg
yz

és
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ez

eti
 je

l 

Be
ép

íté
si 

mó
d 

SZ
TM

 
(sz
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) 
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 (%
) 

A kialakítandó új telek 
legkisebb 

Az épület 
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tt 
építményma
gassága 

Az
 é

pít
he

tő 
ter

ep
sz

int
 f

ele
tti 

sz
int

ek
 sz

ám
a 
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m)
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m)
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gk

ise
bb

 (m
) 

Le
gn
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yo

bb
 

(m
) 

Lke-1 O 0,5 30 50 20 20 400 3,5 4,5 2  

Lke-2 O 0,5 30 50 35 18 600 K K 2  

Lke-3 O 0,5 30 50 20 25 500 K K 2  

Lke-4 O 0,5 30 50 18 30 500 3,5 4,5 2  

Lke-5 O 0,5 30 30 16 35 450 3,5 4,5 2  

Lke-6 Z 0,6 30 50 10 35 350 3,5 4,5 2  

Lke-7 O/Z 0,5 30 50 10 30 300 3,5 5,0 2  

Lke-8 O/Z 0,5 30 50 10 25 300 3,5 4,5 2  

Lke-9 O 0,5 30 30 13 25 350 3,5 4,5 2  

Lke-10 O 0,6 30 50 16 20 300 3,5 6,0 2  

 
2. §. 

 
/1/Jelen a rendelet az elfogadása utáni 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Levél község 
képviselőtestületének 3/2009. (V.13.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul.  
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet 
csak a TH-12-02-15 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M jelű szabályozási tervlapjával és a 
tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes.  
 
 
       .....................................                         .......................................... 
   jegyző             polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Levél, 2013.  ...................................................... 
 

..................................... 
    jegyző 
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4.1. LEÍRÁS 
 
I.sz. tervezési terület: 
A 1401/39 hrsz-ú telekre egy vegyes funkciójú épület került megtervezésre. A jelenlegi beépítési 
paraméterek a speciális adottságú, szűk háromszög alakú telken nem teszik lehetővé a kedvező telek 
felhasználással történő épületelhelyezést. 
A telekre és az övezetre vonatkozó beépítési módot, valamint az elő-, oldal-, hátsókerti méreteket, és az 
építménymagasság értékét módosítjuk.  
Ennek érdekében módosítani kell a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot (HÉSZ). 
 
II.sz. tervezési terület: 
A 1401/13 hrsz.-ú, a Szövetkezet és a József Attila utca sarkán lévő, jelenleg kertvárosias lakóterület, 
gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) övezetbe kerül.   
A módosítás célja a telek intenzívebb vegyes használatú beépítésének lehetővé tétele. A telekre egy 
kereskedelmi-szolgáltató épület kerül elhelyezésre, mely a jelenlegi falusias lakóövezet paraméterei 
mellett nem lehetséges. 
 
III.sz. tervezési terület: 
A 021/14, 021/15 hrsz.-ú telkek tömbjében a falusias lakóterület módosul kertvárosias lakó övezetre. 
A tömbben található még fel nem osztott területen egy kisebb telkeket lehetővé tévő telekosztás 
létrehozása a cél.  
A falusias nagyobb telkek helyett kisebb 300-400 m2-es telkek kerülnek kialakításra, intenzív beépítés 
mellett magasabb építménymagassággal, valamint szintterületmutatóval. 
 

 
4.1.1. A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása 

 
A tervezett gazdasági területeken és az új övezetbe sorolt lakóterületen is a jelenleg hatályos 
előírásokhoz képest intenzívebb beépítés válik lehetővé. Az építési helyek kijelölése úgy történt, hogy a 
speciális helyzetű háromszög alakú saroktelkek beépíthetősége is a lehető legoptimálisabban 
megvalósítható legyen a szomszédos telkek zavarása nélkül, figyelembe véve az azokra érvényes 
beépítési módot. 
 
 
4.1.2.  A szabályozási terv önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai 
 
A szabályozási tervmódosítás az önkormányzat számára pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár. A 
tervezett módosítások magánterületeken valósulnak meg. 

 
 
4.2. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

  
4.2.1.  Tájrendezés 
 
A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre kerültek 
a terület természeti adottságai, tájképi értékei. Külön felhívjuk a figyelmet a növényalkalmazásra 
vonatkozó javaslatok jelen módosítás során való érvényesítésére is.  
 
A módosítással érintett területen országos vagy helyi védett vagy védelemre tervezett természeti terület, 
természeti érték, ex lege terület, továbbá európai jelentőségű élőhely, ún. Natura 2000 terület nincs. A 
tervezési területeket nem érintik az országos ökológiai hálózat területei. 
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Mivel a területen újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a biológiai aktivitás érték 
(továbbiakban BA érték) szintentartását igazoló számítás nem szükséges. 
 
A tervezési területeken történő kisléptékű beavatkozások miatt tájrendezéssel tájformáló hatással járó 
módosulás nem történik. 
 
Tájkép, tájképvédelem 
A táj szempontjából változásokkal (pl.megszűnő tájképi értékek) nem kell számolni. 
 
Föld- és talajvédelem 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető köteles 
gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és üzemeltetés során 
biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során humuszgazdálkodási tervet kell 
készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes hatóságtól. 
 
4.2.2.  Környezetalakítás 
 
A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális zaj- és 
levegőszennyezettségi határértékek a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési szabályzatban is 
rögzítésre kerültek.  

4.2.2.1. Víz 
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján megvalósítható 
építmények elhelyezése. 
 

4.2.2.2. Levegő 
 
A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a klímaviszonyokat 
nem módosítják. Az éghajlati viszonyok és a szélklíma kedvező, ezért csekély esély van a 
légszennyezettség felhalmozódására. 
A területeken nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó légszennyező 
(ipari) pontforrás. A tervezési területek és közvetlen környezetük légszennyezettségét ezért elsősorban 
a forgalom nagy részét lebonyolító utak gépjárműforgalmából adódó légszennyezés határozza meg.  
A területeken a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető levegőminőség 
átlagos értékei megfelelő "tartalékkal" rendelkeznek, kritikus, határérték közeli összetevő nincs.  
A tervezett fejlesztések számottevő mértékben nem növelik a terület forgalmát. 
 

4.2.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési területek felszíni szennyeződésre érzékenyek, ezért különös figyelmet kell fordítani a 
hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira.  
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a hulladéktárolás, illetőleg a 
burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint 
környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet értelmében a tervezési területeken a 
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kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld 
minőségében kárt ne okozzanak. 
A kivitelezés során a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek elhaladásával, ennek 
következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, a 
munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett területek rekultivációját, a talaj 
fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával.  

4.2.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
A szabályozási terv által lehetővé tett fejlesztések a terület klímájában érzékelhető változást nem 
okoznak. 

4.2.2.5. Élővilág 
 
A tervezett fejlesztések csekély területigényük miatt a terület élővilágára jelentős hatással nincsenek. 

4.2.2.6. Épített környezet 
 
A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.  

4.2.2.7. Zaj és rezgésvédelem 
 
Zajterhelési szempontból a tervezett módosítások nem okoznak többletterhelést. 
A tervezés során figyelembe veendő szabványok és előírások: 

• MSZ 18150-1:1998  A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
• ÚT 2-1.302:2000  Közúti közlekedési zaj számítása 
• MSZ 15036:2002  Hangterjedés a szabadban 
• A 27/2008. (XII.3.)  KvVM- EüM együttes rendelet a zaj-és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 
• Az  MSZ ISO 1996 - 1 : 1995 sz. ” Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése  

4.2.2.8. Hulladékgazdálkodás 
 
A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a 
következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 
alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 

 
15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 
17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
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20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 27*-től 

20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

 
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a  164/2002 (X.18,) 
Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 

 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal kapcsolatos 
Korm. rendelet szerint kell végezni. 

 
A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történjen. 

 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek 
kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó 
rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 
 
 
4.2.3.  Közlekedés 
 
I.-III.  sz. tervezési területek:  
A tervezési területek körüli úthálózat kialakult, a módosítások közlekedési elemeket nem érintenek. 
 
 
4.2.4. Közművesítés 

Vízellátás 
 
A község közműves ivóvíz hálózata kiépült. Önálló vízbázisa megszűnt, a vízellátás 
Mosonmagyaróvárról történik, közvetlen vezetékrendszerrel. 
E vízbázisról kiinduló hálózat szolgáltatja a szomszédos Hegyeshalom ívó- és tüzivíz igényét is. A levéli 
200 m3-es AK 20/3 típusú magastározót lebontották a mosonmagyaróvári hálózatban figyelembe 
vehető 3,0 bar nyomásértéket a levéli rendszer biztosítani tudja. 
A kiépült vezetékhálózat keresztmetszetei a lakóterületek ivó- és tűzi víz biztosítására is megfelelnek. A 
gazdasági területek oltóvíz igényének ismeretében a hálózatot felül kell vizsgálni. 
A tervezett fejlesztések a meglévő hálózatról leágazó vezetékek kiépítésével láthatóak el ivóvízzel. A 
tervezett vezetékek NA 100 KM PVC csövekből készüljenek, melyre föld feletti tűzcsapok helyezendők 
el.  
 

Szennyvíz-elvezetés 
 
Levél szennyvízelvezető hálózata a mosonmagyaróvári regionális szennyvízgyűjtő rendszerének része. 
A rendszer üzemeltetője az AQUA Kft.. Levél község csatorna hálózata gravitációs rendszerű, a 
szükséges átemelőkkel és nyomóvezeték szakaszokkal. A külterületen Levél és Mosonmagyaróvár 
között Levél szennyvizeinek szállítására NA 150 KM KPV nyomóvezeték szolgál. Az új területek 
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rákötése átemeléssel történhet. A fejlesztések előtt a szennyvíztisztító kapacitást és a vezeték 
kapacitást felül kell vizsgálni. 
 

Felszíni vízelvezetés 
 
A tervezett fejlesztések esetében a csapadékvíz elhelyezését telken belüli szikkasztással kell 
megoldani.  
 

Gázellátás 
 
Levél gázellátása a település észak-keleti sarkánál letelepített fogadóállomásból történik. A 
fogadóállomás a nagy középnyomású gázvezetéket fogadja mely Mosonmagyaróvár irányából érkezik. 
A fogadóállomás Levél gázellátását biztosítja középnyomáson. 
A településen a gázhálózat szolgáltatását az GDF-SUEZ Zrt. látja el. A tervezett fejlesztési területek 
ellátása a községi hálózatra való rákötéssel megoldható 
  

Villamos energia ellátás 
 
A község észak-keleti határában húzódó Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom elnevezésű 20 kV-os 
gerincvezetékről leágazó szárnyvezetékeken keresztül van ellátva. A falu villamos energia ellátását 6 
db. transzformátor állomás biztosítja. A fejlesztési területeken a kialakítandó utcai hálózatot célszerű 
lenne földkábelben vezetni. 
A tervezési területek megvilágítására kompakt fénycsöves lámpatestek betervezését javasoljuk. A 
közvilágítást az MSZ 20194 szabványsorozatnak megfelelve kell kiépíteni. A terület javasolt 
közvilágítási osztályba sorolása M5. Az ezen besoroláshoz tartozó világítástechnikai előírások: 
Átlagos fénysűrűség    minimum 0,3 cd/m2 
Fénysűrűség egyenletessége  minimum 0,3 
Átlagos megvilágítás érték  minimum 4 lx 
Megvilágítás egyenletesség  minimum 0,2 
Lámpatestek káprázási osztálya  K2 
 
Elektronikus hírközlés  
 
A tervezési területek távközlési illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemet nem 
érintenek. 
 

 
4.3. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 
 
4.3.1. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
2009-ben készült egy részletes, jól kidolgozott örökségvédelmi hatástanulmány. A hatástanulmányban 
védelemre javasolt épületeket és utcaképeket a település védelemben részesíti. A helyi értékvédelem 
kiterjesztését nem tervezi a település. 
A tervezett módosításokkal érintett területek közvetlenül nem érintenek örökségi értékeket. A tervezési 
területek közvetlen környezetében műemlék nem található. Az építéssel összefüggő földmunkák során, 
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az eddig feltárt és az ezután az építés során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. 
 
 
5. TERVEK 
 
Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: 30 000 
T-1/K Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből M 1: 4 000 
T-1/M Településszerkezeti tervmódosítás M 1: 4 000 
SZ-1/K Kivonat a hatályos szabályozási tervből M 1: 2 000 
SZ-1/M Szabályozási tervmódosítás – Észak M 1: 2 000 
 Kivonat a hivatalos digitális alaptérképből M 1: 4 000 
 
 
6. FÜGGELÉK 
 
MELLÉKLETEK 
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