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A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

(éééé. hónap nn.) 

a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdésének második 

albekezdése alapján, Magyarország kérésére, Győr város rendezési tervének 
módosításáról 

I. A jogi keret 

A 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy – 
figyelembe véve egy adott Natura 2000 természeti terület védelmével kapcsolatos 
célkitűzéseket – megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait 
illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület 
kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként vélhetően 
jelentős hatással lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti 
hatóságok csak azután hagyhatják jóvá az érintett tervet vagy programot, hogy 
megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti 
terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét is.  

A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése értelmében – alternatív megoldás hiányában 
– a Natura 2000 természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának kedvezőtlen eredménye 
ellenére is végre lehet hajtani valamely tervet vagy programot, amennyiben azt elsődlegesen 
fontos közérdekek – beleértve a társadalmi és a gazdasági érdekeket is – indokolttá teszik. 
Ebben az esetben a tagállamoknak minden szükséges kiegyenlítő intézkedést meg kell tenniük 
a Natura 2000 általános egységességének megőrzése érdekében, és az elfogadott kiegyenlítő 
intézkedésekről tájékoztatniuk kell a Bizottságot. Amennyiben az érintett természeti terület 
elsődleges fontosságú természetes élőhelytípust foglal magában és/vagy veszélyeztetett faj 
élőhelyéül szolgál, és az emberi egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet 
szempontjából elsődlegesen fontos előnyökkel kapcsolatos indokokra nem lehet hivatkozni, a 
projekt megvalósításának indokoltsága – a Bizottság véleménye alapján – egyéb, a közérdek 
kényszerítő indokain alapuló szempontokkal igazolható. 

II. A magyar megkeresés 

2010. augusztus 11-én érkezett meg a Bizottsághoz a magyar hatóságok technikai 
dokumentációval kiegészített levele, amelyben az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke 
(4) bekezdése alapján a Bizottság véleményét kérték. A kérés Győr város rendezési tervének 
(a továbbiakban: rendezési terv) módosításának engedélyezésére vonatkozik. 

III. A terv és a projekt 

Az engedélyezési folyamat a Győr külterületén található 321 hektárnyi földterület 
besorolásának módosításáról szól, amellyel lehetővé válik a meglévő gazdasági terület 
kibővítése és az autógyár építése, az ehhez szükséges vasúti és közúti infrastruktúrával együtt. 



 

HU 3   HU 

A rendezési terv által lefedett terület a keleti gazdasági-ipari területet, a keleti elkerülő utat és 
a kapcsolódó közúthálózatot, a Dózsa-tagi gazdasági területet és az Andrásvár területét 
foglalja magában a közeli ipari vasúti vágánnyal együtt. Az autógyár a keleti gazdasági-ipari 
területen fog megépülni. A projekt főberuházója az Audi Hungária Motor Kft. A Dózsa-tagi 
gazdasági területen vasúti átrakóhely és P+R parkoló épül. A jelenleg „honvédelmi terület” 
besorolás alatt lévő Andrásvár térsége „zöldterületi” besorolást kap; e területre vonatkozóan 
nincsenek jelentős gazdaságfejlesztési elképzelések. 

A rendezési terv módosítása által érintett terület 279 hektáron egybeesik a HUFH20009 
„Gönyűi-homokvidék” közösségi jelentőségű természeti területtel. 

IV. A terület  

A HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék” az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt közösségi 
jelentőségű természeti terület. A négy részből álló, összesen 2823 hektáron elterülő terület (a 
tervezett bővítési területtel együtt) a pannon bioföldrajzi régióban található.  

A jellemző éghajlati és talajviszonyok miatt a térség egykori természetes növényzete a 
homoki erdőssztyepp volt; a pusztai tölgyesek (Populi-Quercetum) erdőfoltjait pannon 
homoki nyáras-borókások (Junipero-Populetum), nyílt homoki gyepek és zárt homoki 
sztyepprétek (Festucetalia valesiacae) tarkították. 

Egységes adatlapja szerint a „Gönyűi-homokvidéket” elsődlegesen az alábbi közösségi 
jelentőségű élőhelytípusok és fajok megőrzésére jelölték ki (az élőhelyvédelmi irányelv I. és 
II. melléklete) 

1: 6260* (pannon homoki gyepek), 91I0* (euro-szibériai erdőssztyepp tölgy 
(Quercus spp.) fajokkal), 91M0 (pannon cseres-tölgyesek), magyar futrinka (Carabus 
hungaricus) és homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria). A 91N0* (pannon homoki 
nyáras-borókások (Junipero-Populetum albae)) élőhelytípus és a közösségi jelentőségű fajok 
(nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), közönséges denevér 
(Myotis myotis), korai denevér (Nyctalus noctula), fürge gyík (Lacerta agilis), erdei sikló 
(Elaphe longissima), zöld gyík (Lacerta viridis), leveli béka (Hyla arborea), barna ásóbéka 
(Pelobates fuscus), erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), zöld varangy 
(Bufo viridis)) szintén előfordulnak a tervezett beruházás helyszínével részben átfedésben 
lévő terülten. 

V. A projekt hatásai a területre 

A rendezési tervre vonatkozóan elvégezték az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdése 
szerinti vizsgálatot. A vizsgálat megállapította, hogy Győr város rendezési tervének 
módosítása nyomán megvalósuló beruházások jelentős hatással lesznek a „Gönyűi-
homokvidék” Natura 2000 területre, és különösen két olyan közösségi jelentőségű 
élőhelytípusra és fajra, amelyek megőrzésére a területet kijelölték, nevezetesen a 6260 
(pannon homoki gyepek) és a 91I0 (euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) 
fajokkal) élőhelytípusokra, illetve homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) és a magyar 
futrinka (Carabus hungaricus) fajokra. A 6260 kódszámú élőhelytípus összesen 143 hektárral 
csökken; ez az adott területen ezen élőhelytípus 27%-ának, a magyarországi Natura 2000 
hálózaton belül pedig ezen élőhelytípus 0,72%-ának felel meg. A 91I0 kódszámú élőhelytípus 
összesen 7 hektárral csökken, ami az adott területen ezen élőhelytípus 10%-ának, a 
magyarországi Natura 2000 hálózaton belül pedig ezen élőhelytípus 0,11%-ának felel meg. E 

                                                 
1 A „*” kiemelt jelentőségű élőhelytípusokat jelöl. 
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veszteségek jelentős hatással lesznek a természeti terület épségére. A közösségi jelentőségű 
fajoknál a beruházás következtében mintegy 500 tő (a területen élő populáció legfeljebb 5%-
a) homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) fog elpusztulni, és a beruházás a magyar 
futrinka (Carabus hungaricus) több ezer egyedét is negatívan érinti. Kárenyhítő 
intézkedésekkel, például a védett fajok egyedeinek összegyűjtésével és áttelepítésével a 
károsodás mérsékelhető, de teljes mértékben nem szüntethető meg. Ezen felül negatív 
hatásokkal kell számolni a 91N0 (pannon homoki nyáras-borókások (Junipero-Populetum 
albae)) élőhelytípus – 5,5 hektáros veszteség –, és egyes közösségi jelentőségű fajok esetében 
is: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) – 10-50 egyed, nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) – 
10-50 egyed. 

Mivel a projekt hátrányosan fogja érinti egy védett élőhelytípusoknak otthont adó Natura 
2000 terület épségét, így a projekt csak akkor engedélyezhető, ha eleget tesz az irányelv 
6. cikke (4) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

VI. A 6. cikk (4) bekezdésének való megfelelés 

- Alternatív megoldások 

Az autógyár alternatív elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata 11 Győrön kívüli, és 7 Győrön 
belüli vagy közvetlen közelében lévő helyszínre terjedt ki. A magyar hatóságok szerint a 
meglévő ipari létesítmény melletti, a “Gönyűi-homokvidék” nyugati szélével átfedésben lévő 
terület az egyetlen alkalmas helyszín a projekt számára. A többi helyszínt azért zárták ki 
például mert nem állt rendelkezésre elegendő nagyságú földterület, túl közel volt a 
lakóövezethez, nem volt kiépítve a megfelelő közlekedési infrastruktúra, természeti 
kockázatok (árvízveszély) álltak fenn, a meglévő infrastruktúra (gázvezetékek, magas 
feszültségű vezetékek) tették alkalmatlanná a területet a fejlesztésre, nem volt megfelelő a 
tulajdonosi struktúra vagy hiányzott a képzett munkaerő a régióból stb. Megállapították 
továbbá, hogy az új gyárnak a javasolt helyszínen történő felépítése számos meghatározó 
szinergiát mutat a meglévő gyáregységgel, ami által az együttes környezeti hatás kisebb az 
egyéb helyszíneken történő felépítéssel való összehasonlításban. Az alacsonyabb környezeti 
terhelés a két gyáregység közötti kisebb közúti forgalomnak, illetve az ezzel járó 
mérsékeltebb szennyezésnek és zajszintnek, továbbá a kisebb földterület-szükségletnek 
köszönhető (az új gyár hasznosítaná többek között a meglévő parkolóhelyeket, tesztpályát, IT 
központot, laboratóriumokat, tűzoltó állomást, egészségügyi központot, raktárhelyiségeket, 
étkezőt stb.), valamint a meglévő infrastruktúrának, amelyhez például az áramellátó 
alállomás, a szennyvíztisztító telep és az alkalmazottak által igénybevett tömegközlekedési 
létesítmények tartoznak. 

- Kiemelkedően fontos közérdekből fakadó kényszerítő indokok 

A tervezett beruházás létfontosságú szerepet fog játszani a régió foglalkoztatottsági szintjének 
hosszú távú fenntartásában. A becslések szerint a projekt (közvetlenül vagy a beszállítóknál) 
mintegy 10.000 új munkahelyet teremt. Közvetve, a multiplikátor hatáson keresztül további 
5.000 munkahely jöhet létre. Ezzel potenciálisan meg lehet előzni azt, hogy a munkát keresők 
elvándoroljanak a régióból. A projektnek pozitív hatása lesz a régió felsőoktatási és 
szakképzési intézményeiben is: új képzési és foglalkoztatási lehetőségeket kínál majd a Győri 
Egyetem és helyi szakképző iskolák tanulóinak, végzett hallgatóinak.  

A magyar hatóságok szerint a projekt jelentős pozitív hatással lesz a regionális és a 
nemzetgazdaságra is: a magyar bruttó nemzeti össztermékhez 1,8%-kal fog hozzájárulni. A 
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várakozások szerint a beruházás eredményeképp a magyar állam költségvetési bevételei 
19,95 milliárd forinttal nőnek (kb. 73,4 millió EUR), ami 23,25 milliárd forintra emelkedik 
(kb. 85,6 millió EUR) a beruházási adókedvezmény lejártát követően. A projekt tehát jelentős 
szerepet fog kapni az egy főre jutó GDP tekintetében az EU-27 átlagának elérésére irányuló 
magyarországi erőfeszítések között. (A beruházás helyszínéül szolgáló Nyugat-Dunántúl 
régióban az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának mindössze 63,75%-át éri el.) A nemzeti 
jövedelemnek a beruházásból fakadó növekménye nagyban meg fogja könnyíteni azt, hogy 
Magyarország képes legyen teljesíteni a konvergencia programját, és vissza tudja fizetni az 
IMF és az EU által nyújtott készenléti hitelt. A növekedés és a foglalkoztatás terén jelentkező 
pozitív hatások segíteni fogják a magyar kormányt az Európa 2020 program célkitűzéseinek 
elérésében is. A beruházásnak ezen felül számottevő pozitív hatásai lesznek a magyar 
külkereskedelmi mérlegre, és így a folyó fizetési mérlegre is, hiszen az előállított termékek 
99,8-99,9%-a Magyarországon kívül kerül értékesítésre. 

- Kárenyhítés 

A növény- és állatvilágot érő hatásokat az élőhelyvédelmi irányelv alapján védett fajok 
összegyűjtésével és áttelepítésével mérsékelni lehet. Ezek az intézkedések a területen 
előforduló egyéb fajok, így hüllők (fürge gyík – Lacerta agilis, erdei sikló – Elaphe 
longissima, zöld gyík – Lacerta viridis), kétéltűek (leveli béka – Hyla arborea, barna ásóbéka 
– Pelobates fuscus, erdei béka – Rana dalmatina, kecskebéka – Rana esculenta, zöld varangy 
– Bufo viridis) és gerinctelenek (hőscincér – Cerambyx cerdo, szarvasbogár – Lucanus 
cervus) mellett két olyan fajt, a homoki nőszirmot (Iris humilis ssp. arenaria) és a magyar 
futrinkát (Carabus hungaricus) is érinteni fognak, amelyek számára a területet kijelölték. Az 
összegyűjtött növények átültetésére, illetve a védett állatfajok egyedeinek szabadon 
engedésére Natura 2000 területek arra alkalmas részein fog sor kerülni. 

- Kiegyenlítő intézkedések 

A „Gönyűi-homokvidék” épségét hátrányosan érintő hatások ellensúlyozására kiegyenlítő 
intézkedéseket írtak elő. Ezen intézkedéseket ugyanazon Natura 2000 területnek a projekt 
által nem érintett részén, illetve azon kívüli területeken valósítják meg. 

A magyarországi Natura 2000 hálózat 343 hektárnyi 6260 (pannon homoki gyepek) 
élőhelytípussal bővül. Ennek érdekében a HUKN20014 „Hajósi homokpuszta” és a 
HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék” területét megnövelik 335 hektárral (ebből 219 hektár 
tartozik a szóban forgó élőhelytípushoz), valamint új területként kijelölik a „Kékhegyi Lőtér” 
460 hektáros területét (ebből 124 hektár tartozik a szóban forgó élőhelytípushoz). E gyepes 
területekből 230 hektáron helyreállítási műveleteket végeznek majd. Az élőhelytípusból ezen 
felül 258 hektárnyi területet meglévő Natura 2000 területeken (a „Gönyűi-homokvidék” és a 
HUDI20046 „Szigeti Homokok” területén) hoznak létre, illetve állítanak helyre. A pannon 
homoki gyepekre irányuló kiegyenlítő intézkedések a fajokra jellemző élőhelytípus 
kialakításán vagy helyrehozatalán keresztül a homoki nőszirmot (Iris humilis ssp. Arenaria) 
és a magyar futrinkát (Carabus hungaricus) érő negatív hatásokat is ellensúlyozni fogják. 

A HUDI20040 „Gödöllői-dombság peremhegyei” terület 41 hektáros bővítése részeként 14 
hektárral nő a 91I0 (euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) fajokkal.) 
élőhelytípus területe a hálózatban. Ezen élőhelytípusból 31 hektárt a „Gönyűi-homokvidék” 
területén is helyreállítnak. Az erdőssztyeppekre irányuló kiegyenlítő intézkedések a 
védelemnek a „Gödöllői-dombság peremhegyei” területén található régi tölgyesekre való 
kiterjesztésével a hőscincért (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogarat (Lucanus cervus) érő 
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negatív hatásokat is ellensúlyozni fogják oly módon, hogy az élőhelyet alkalmasabbá teszik a 
területen egyébként előforduló két faj számára (pusztulóban lévő vagy ültetett faállományok 
természetes állapotba hozása). 

A „Gönyűi-homokvidék” területén létrehoznak 13 hektárt a 91N0 (Pannon homoki nyáras-
borókások (Junipero-Populetum albae) élőhelytípusból is, hogy kiegyenlítsék az ilyen jellegű 
erdőket érő veszteséget. 

A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a fenti kiegyenlítő intézkedéseket 
adott határidőn belül végrehajtják. Hatékonyságuk biztosítása céljából az intézkedéseket 
nyomon követik. Az intézkedések finanszírozása megoldott.  

VII. A Bizottság véleménye 

A 92/43/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének második albekezdése, illetve a 
Magyarországtól kapott felkérés alapján a Bizottság az alábbi véleményt fogalmazza meg: 

Az illetékes magyar hatóságok által benyújtott információk alapján a Bizottság megállapítja, 
hogy a meglévő gazdasági terület kibővítése és az autógyárnak a hozzá kapcsolódó 
infrastrukturális beruházásokkal együtt a HUFH20009 „Gönyűi-homokvidék” Natura 2000 
területtel átfedésben lévő helyszínen történő felépítésének lehetővé tétele érdekében Győr 
város rendezési tervének módosítása a közérdek kényszerítő indokai alapján igazolt, és úgy 
tűnik, a beruházás tervezett helyszínének nincs életképes alternatívája.  

Tizennyolc másik beruházási helyszínt vizsgáltak meg, de egyik sem tűnt megfelelőnek a 
projekt igényei – többek között a kellő méretű földterület, a közlekedési infrastruktúrához 
való hozzáférés vagy a szakképzett munkaerő megléte – szempontjából. Az alternatív 
helyszíneken nem lehetett számolni a meglévő gyár közelségéből fakadó jelentős 
szinergiákkal sem, azaz a javasolt projektnél nagyobb környezeti terheléssel jártak volna. A 
Bizottság úgy ítéli meg tehát, hogy a rendezési terv módosításának alternatíváit megfelelően 
kiértékelték, és elfogadható az a megállapítás, hogy a javasoltnál jobb alternatíva nincs.  

A Bizottság (a rendelkezésre álló információk alapján) úgy véli, hogy a tervezett kárenyhítő 
intézkedések ellenére a projektnek káros hatásai lesznek a terület épségére, különösen a 6260 
(pannon homoki gyepek), a 91I0 (euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) 
fajokkal) és a 91N0 (pannon homoki nyáras-borókások (Junipero-Populetum albae) kiemelt 
jelentőségű élőhelytípusokra, továbbá a magyar futrinka (Carabus hungaricus), a homoki 
nőszirom (Iris humilis ssp. Arenaria), a hőscincér (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogár 
(Lucanus cervus) közösségi jelentőségű fajokra. 

Ezek a hatások kiegyenlítésre kerülnek 343 hektárnyi 6260 kódszámú élőhelytípusnak a 
magyarországi Natura 2000 hálózathoz való hozzáadásával, amelyből 230 hektáron 
helyreállítási műveleteket végeznek majd. Ezen felül 258 hektárnyi pannon homoki gyepet 
hoznak létre, illetve állítanak helyre a meglévő Natura 2000 területeken. Az élőhely típusra 
irányuló kiegyenlítő intézkedések a homoki nőszirmot (Iris humilis ssp. Arenaria) és a 
magyar futrinkát (Carabus hungaricus) érő negatív hatásokat is ellensúlyozni fogják. A 
hálózatot 14 hektárnyi 91I0 kódszámú élőhelytípussal bővítik, 31 hektáron pedig helyreállítási 
művelteket végeznek majd. Az erdőssztyeppekre irányuló kiegyenlítő intézkedések a 
hőscincért (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogarat (Lucanus cervus) érő negatív hatásokat is 
ellensúlyozni fogják. A 91N0 kódszámú élőhelytípusból további 13 hektárt hoznak létre a 
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„Gönyűi-homokvidék” területén. A magyar hatóságok szerint e kiegyenlítő intézkedésekkel 
biztosítható a magyarországi Natura 2000 hálózat egységessége.  

Fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a javasolt kiegyenlítő intézkedések 
elfogadhatóak és megfelelőek a Natura 2000 hálózat általános egységességének megóvása 
szempontjából.  

Az illetékes magyar hatóságok által adott részletes információk és magyarázatok 
alapján a Bizottság véleménye az, hogy Győr város rendezési tervének módosításának 
hátrányos következményei a közérdek kényszerítő indokai alapján igazoltak. 

A vélemény az alábbi feltételek mellett érvényes:  

– A kiegyenlítő intézkedéseket a magyar hatóságok által a Bizottsághoz eljuttatott 
dokumentumokban leírtak szerint finanszírozzák, végrehajtják és nyomon követik. 

– A vélemény VI. pontja szerinti új Natura 2000 területeket a magyar hatóságok 2011 végéig 
biztosítják és kijelölik. 

– A kiegyenlítő intézkedések legfőbb elemeit – ideértve az engedélyezést, tereprendezést és 
a nagyobb fizikai beavatkozásokat – 2015 végéig elvégzik. 

– A kiegyenlítő élőhelyek további fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalásnak eleget 
tesznek. 

– Az intézkedések végrehajtásáról és nyomon követéséről 2016-ig a Bizottságot kétévente 
részletes jelentésekben tájékoztatják. Az első jelentést 2012 végén kell benyújtani. 

– A Natura 2000 területekre vonatkozó monitoring program eredményeit figyelembe fogják 
venni; szükség esetén ezek alapján sor kerülhet a projekttervek megfelelő kiigazítására, 
vagy további kiegyenlítő és/vagy kárenyhítő intézkedések előírására. 

– Ez a vélemény kizárólag erre – a magyar hatóságok által a Bizottsághoz benyújtott 
dokumentumokban bemutatott – egyedi projektre érvényes, és nem alkalmazható más 
hasonló, Natura 2000 természeti területre vonatkozó fejlesztésre.  


