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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 

1.1 ELŐZMÉNYEK 
 
Veszprémvarsány község önkormányzata 2003-2005 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 községre vonatkozó 
településrendezési tervet, melynek településszerkezeti tervét az 51/2005 (VI.16.) számú 
önkormányzati határozattal, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a 9/2005. (VI.17.) 
számú önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.  
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a településrendezési terv előzményeként az 
önkormányzat képviselő testülete a 12/2004. (I.30.) számú határozatával elfogadta a település 
fejlesztési koncepcióját. 
 
Azóta a településrendezési terv két ízben került módosításra: 2014 májusban a Magyar Közút 
Kht. tájékoztatta a település önkormányzatát, hogy lehetőség nyílik pénzügyi forrást találni a 82. 
sz. főút, valamint a 832. sz. és 8212 sz. utak kereszteződésének körforgalmi csomóponttá történő 
átalakítására. A csomópont helybiztosítása érdekében a szabályozási terv módosítása 
megtörtént, amely a 19/2014. (XII.17.) számú önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra. 
 
2018-ban az önkormányzat a települést átszelő 82. sz. főút és a Sikátor felé vezető út tervezett 
új csomópontjának helyigényét, illetve a sikátori út új nyomvonal szükségességének 
felülvizsgálatát kérte a csomópontban meglévő építmények, azok hosszú távú működésének 
biztosítása figyelembe vételével. Ez a településrendezési tervmódosítás a  111/2018. (XII.03.) 
számú határozattal illetve a 12/2018. (XII.17.) számú önkormányzati rendelettel került 
jóváhagyásra. 
 
Az idei évben a Partner Mérnöki Iroda Kft. átdolgozta a 82. sz. főút, valamint a 832. és 8212 sz. 
utak csomópontjában tervezett körforgalom terveit, ennek megfelelően a helybiztosításhoz 
szükséges szabályozási vonalakat pontosítani szükséges.  
A 2018.-ban jóváhagyott településrendezési tervben a sikátori út tervezett csomópontjában lévő 
82/5 hrsz.-ú telek a rajta lévő kereskedelmi egység funkcióval településközpont vegyes övezetbe 
való átsorolása megtörtént. A telek jelenlegi határai érintenek bizonyos közműveket, illetve 
akadályozhatják a 744 hrsz.-ú ingatlan meglévő gépkocsibehajtójának megközelítését, ezért a 
telekhatárok, azaz a szabályozási vonal pontosítását kérte az önkormányzat.  
 
A tervezési feladat a szabályozási terv módosításának elkészítése, a szükséges szakági 
munkarészekkel együtt. 
A szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t 
bízta meg.  
Mivel a tervezett módosítás szabályozási vonalak pontosítása érdekében történik, a módosítás 
állami főépítészi eljárás keretében tervezett.  
 
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

• Országos Területrendezési Terv (2018. Évi CXXXIX. törvény) és módosítása 

• Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve 2010. 

• Veszprémvarsány Rendezési Terve és hatályos módosítása 
 
Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
záró véleményezési szakaszhoz elkészített anyaga. 
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 

1.2.1 A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 
A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti:  
1. tervezési terület: a 052/4, 056, 057, 058, 059, 060/2, 052/4; 057; 061/1, 061/2; 061/3, 062, 
063 hrsz.-ú ingatlanok területe  
2. tervezési terület: a 82/5 hrsz.-ú ingatlan szabályozási vonalának módosítása. 
 

1.2.2 A településrendezési terv módosításának célja 
 
1. tervezési terület:  
A Veszprémvarsány északi részéről bevezető 82. számú főút 832. számú főúttal és 8212 számú 
úttal történő kereszteződésében a közlekedés biztonsága érdekében körforgalmat kívánnak 
létesíteni. Ennek érdekében a csomópont jelenlegi szabályozási vonala korrekcióra szorul, a 
tervezett csomópont csak az utakkal határos magánterületek igénybevételével valósítható meg. 
A csomópont megvalósíthatósága érdekében a Magyar Közút Kht. készített egy előzetes terület 
igénybevételi elképzelést, amely alapján a tervezett csomópont helybiztosítása kiszabályozásra 
került 2014-ben. Jelenleg a Partner Mérnöki Iroda készíti a tervezett csomópont engedélyezési 
terveit, amelynek alapján a konkrét kisajátítási vonalak már rendelkezésre állnak. Ennek alapján 
a szabályozási vonalak kismértékű korrekciójára, aktualizálására van szükség. 
A fent nevezett ingatlanok tartományában a fentieknek megfelelően a szabályozási vonal 
módosítás szükséges. 
 
Településszerkezeti terv: nem módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: nem módosul 
 
A 82/5 hrsz.-ú telek területének településközpont vegyes területbe való átsorolása a 2018-as 
településrendezési terv készítése során megtörtént. A telek jelenlegi határai érintenek bizonyos 
közműveket, illetve a 744 hrsz.-ú ingatlan meglévő gépkocsibehajtójának megközelítését 
nehezíthetik, ezért a telekhatárok, azaz a szabályozási vonal pontosítását kérte az 
önkormányzat.  
 
A fent nevezett ingatlanok tartományában a fentieknek megfelelően a szabályozási vonal 
korrekciója tervezett. 
 
Településszerkezeti terv: nem módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: nem módosul 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Veszprémvarsány község képviselőtestülete a 12/2004. (I.30.) 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 módosítások illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekkel nem ellentétesek, illetve 
a koncepcióban is megfogalmazott közlekedésfejlesztési elképzelések megvalósítását 
szolgálják. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására 
nem volt szükség. 
 
 

3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 
A településszerkezeti terv nem módosul. 
 
 

3.1 A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT MAGASABB 
RENDŰ TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

 
Országos területrendezési terv (OTrT) 

 

 
Kivonat az országos területrendezési tervből 

 
Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területeket illetve környezetét az alábbiak 
érintik: 

• Országos ökológiai hálózat övezete 
 

A csomópont kialakításának módosítása az ökológiai hálózatra vonatkozó követelmények 
teljesülését nem befolyásolja. 
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Országos ökológiai hálózat övezete 

 
Megyei területrendezési terv 

 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési tervből 

 
A megyei rendezési terv vonatkozásában megállapítható hogy a tervezési területek települési és 
mezőgazdasági térség övezeten belül találhatóak.  
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A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek a tervezési 
területeket közvetlenül részben érintik, illetve a tervezési területek tágabb környezetét az alábbiak 
érintik: 

• Ökológiai hálózat övezetei 

• Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

• Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések  

• Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 

• Natúrparkok övezete 

• Széleróziónak kitett terület övezete 

• Új beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 

• Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 

• Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
A tervezett módosítások a Megyei Területrendezési Terv övezeteire vonatkozó előírások 
szempontjából nem ellentétesek. 

 

 
Ökológiai hálózat övezetei 

 

 
Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések  

 
Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 

 

 
Natúrparkok övezete 
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Széleróziónak kitett terület övezete 

 
Új beépítésre szánt terület kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 

 

 
Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 



TÉR-HÁLÓ KFT          9024 Győr, Babits M. u. 17/A 

Veszprémvarsány településrendezési terv módosítás 

 

 10 

 www.ter-halo.hu 

 

 
Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
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A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

3.2 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
3.2.1 TH-19-02-26 sz. dokumentáció  
 
SZ-1/M, SZ-2/M számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású 
 

3.2.2 Rendelet tervezet 
 

Veszprémvarsány község Önkormányzatának képviselőtestülete 
…/…(…) Ök. sz. Rendelet tervezete 

 
Veszprémvarsány Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Tervéről szóló 9/2005. 

(VI.17.) Ök. sz. rendelet módosításáról 
 

 
Veszprémvarsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  

Veszprémvarsány Község Képviselőtestületének a Veszprémvarsány Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2005. (VI.17.) számú önkormányzati 
rendeletével (továbbiakban: HÉSZ) együtt alkalmazott „Szabályozási terv SZ-1, SZ-2 jelű 
tervlapjai” helyébe e rendelet „1. melléklete szerinti „SZ-1/M” és „SZ-2/M” tervlapokon 
„tervezési terület határa” jellel határolt területre vonatkozóan az „SZ-1/M” és „SZ-2/M” 
tervlap lép. 
 

2. § 
 
/1/Jelen rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba.  
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
 

……………………………..   …………………………….. 
jegyző      polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Veszprémvarsány, 2019 ..................................................... 
 
 
 
           …………………………………………. 

        jegyző 
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3.3 LEÍRÁS 
 

3.3.1 A szabályozás alapelvei 
 
A tervezett körforgalmi csomópont szabályozási vonalai úgy kerültek meghatározásra, hogy a 
helybiztosítás a 82. sz. főút kategóriájának megfelelően rendelkezésre álljon, a tervezett műszaki 
paramétereknek megfelelően. 
A 82. sz. főút és a Sikátorra vezető mellékút csomópontjában a szabályozási vonalak tervezett 
módosítása a kialakított csomópont helybiztosítását nem befolyásolja kedvezőtlen módon. 
 
 

3.3.2 A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 
A beépítésre szánt területek nagysága a településen nem változik.  
Az 1. sz. tervezési területen a csomópont körüli szabályozási vonalak módosítása lehetővé teszi 
a tervezési paramétereknek megfelelő közlekedési csomópont kialakítást, valamint a kialakuló 
kereskedelmi funkciójú ingatlanok beépítését. 
A 2. sz. tervezési területen lehetővé válik az önkormányzat számára a 82/5 hrsz.ú ingatlan 
értékesítése közmű szolgalmi jog bejegyzése és a szomszédos ingatlan esetleges érdeksérelme 
nélkül.   
 
 

3.3.3 A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 

 
A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az 1. sz. tervezési területen a 
területbiztosítással érintett magánterületek kisajátítása illetve megvásárlása az állam 
képviseletében eljáró állami utak fejlesztéséért felelős szervezet feladata lesz, az 
önkormányzatnak pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik. 
A 2. sz. tervezési területen az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik. 
 
 
 

3.4 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

3.4.1 Tájrendezési javaslat 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett körforgalmi csomópont esetében nem új nyomvonalról, hanem 
egy már meglévő út fejlesztéséről van szó, tájképileg a tervezett építésnek a tájra káros hatása 
nincs. A csomópont kivitelezése során megjelenő földművek, műtárgyak, valamint a többi 
járulékos létesítmény mind domináns elemek a tájban, azonban - mivel már meglévő 
infrastrukturális elemről van szó - ezek nem képeznek a tájban a jelenlegi környezettől elütő, új 
látványelemet. A csomópont tájba illesztésének elősegítésére, harmonizálása és a környező 
kapcsolódó területek védelme érdekében az engedélyezési és kiviteli tervfázisokban 
növénytelepítési munkarész készítése szükséges. 
 
Országos és helyi jelentőségű védett természeti területek, nemzeti ökológiai hálózat részét 
képező területek 
A tervezett beavatkozás Natura 2000 területet nem érint, de a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
ökológiai folyosó kategóriáját érinti, amely a 062 és 058 hrsz.-ú patak és környezetének területe. 
Az érintettség különösebb természetvédelmi intézkedést, beavatkozást önmagában nem indokol, 
nagyobb összefüggő természetszerű vegetációjú területet a csomópont nem érint. A patak menti 
zöldfelület megőrzését az építkezés ideje alatt is biztosítani kell.  
Az útfelújítás során igénybevett területeken a fa- és cserjekivágásokat március 1. és szeptember 
1. közötti időszakon kívül javasolt elvégezni.  
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Az építési munkálatok után a rézsűkön tereprendezés utáni humuszterítés és füvesítés 
szükséges. 
Az esetlegesen az út űrszelvényébe belógó fák koronáját meg kell nyesni. 
 
A 2. sz. területen tervezett módosításnak tájrendezési szempontból hatása nincs. 
 
 

3.4.2 Környezetalakítási javaslat 
 
 
4.3.2.1. Víz 
 
Vízbázisok 
A módosítások vízbázis védőterületét nem érintik. 
 
A tervezési terület felszíni vízminőségi szempontból a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. 
melléklete szerint a „4. Általános védettségű területek befogadói” kategóriába tartozik, ahol a 
felszíni vízbe való közvetlen bevezetésre vonatkozó határértékek az alábbiak: 

 
pH    6 – 9,5  
összes lebegőanyag  200 mg/l 
szerves oldószer extrakt 10 mg/l 
KOIk    150 mg/l 
 

 
4.3.2.2. Levegő 
 
Jogszabályok 
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” 
szóló módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.  
A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló” 4/2011. (I.14.) VM rendelet 
határozza meg. 
 
Figyelembe veendő előírások 
A levegőimmissziós számítás az emissziós adatokból a hazai szabványos módszer -MSZ 21459-
2:1981: “Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása, Területi-felületi forrás és 
vonalforrás szennyező hatásának számítása” és az MSZ 21457-4:1980 “Légszennyező anyagok 
transzmissziós paraméterei, A szóródás mértékének meghatározása”- szerint kell elvégezni. 
A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a mértékadó szennyező anyag 
tekintetében javasolt elvégezni. 
 
A közlekedési eredetű levegőszennyezést elsősorban a gépjárművek össz-kibocsátása és a 
terjedési viszonyok határozzák meg, melyek az alábbi tényezőktől függnek: 

• a forgalom nagysága, összetétele, a gépjárművek fajlagos emissziója, 

• a forgalom sebessége, akadályoztatottsága, 

• az útvonal geometriai kialakítása, 

• meteorológiai viszonyok, 

• beépítettségi viszonyok. 
 
 
A levegőtisztasági határértékek jelenleg még az út területén belül teljesülnek, ezért hatásterület 
lehatárolására nincs szükség. 
 
Távlati levegőterhelés a hatásterületen 
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Mivel a levegőtisztasági határértékek még az út területén belül teljesülnek, ezért biztosan nem 
fog kialakulni a határértéket meghaladó terhelés. 
 
Építés alatti levegőszennyezés 
Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió-
terhelés - elsősorban nitrogén-oxidok, korom és szálló por- térben és időben koncentrált lehet, 
ezért az útépítés közvetlen környezetében problémát okozhat.  
A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, a 
földkitermelésből és a tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 
 
 
Szállítási forgalom 
Az építőanyagok közúti szállításából származó levegőemisszió terhelés - elsősorban nitrogén-
oxidok, korom és szálló por - térben és időben változó, de az építkezés területén túl nem okoz 
jelentős levegőszennyezést. 
Véglegesen a kivitelező dönti el azt, hogy melyik anyagnyerőhelyet használja fel, és hogyan 
ütemezi a munkát, és neki kell figyelembe venni a környezetvédelmi előírásokat. 
Az út létesítése során törekedni kell arra, hogy az építési anyagok szállítási útvonala a lehető 
legrövidebb legyen. Ennek érdekében az anyagnyerő helyeket, illetve gyártó telepeket az épülő 
csomóponthoz legközelebb kell kijelölni, az egyéb jogszabályi és hatósági előírások teljesülése 
mellett. 
Az építőanyagok szállítását a települések és a természetvédelmi területek elkerülésével javasolt 
végezni, így nem okoznak a településeken jelentős levegőszennyezést.  
Általános tapasztalati adatok alapján 100 méteres építési szakaszon általában 1 - 5 munkagép 
dolgozik, és a kivitelezés ütemezésétől függően 10 - 30 tgk/óra szállítás történik. Ebben az 
esetben az építési területen keletkező összes káros-anyag kibocsátás kisebb, mint a közvetett 
hatásterületen található főutak közlekedéséből eredő légszennyezés, a szálló por szennyezés 
viszont várhatóan nagyobb. (Az útépítési tervezések környezeti hatástanulmányához szükséges 
építkezési hatások környezetvédelmi megalapozása, Közlekedéstudományi Zrt. Jelentés, 2001.) 
A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra 
használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem 
érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. 
A szükséges védelmi intézkedések betartásával a tehergépkocsi forgalomból eredően nem 
származik az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés. 
 
 
4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
Az építés hatása a talajra és a felszín alatti vizekre elsősorban a munkagépek mozgásával, az 
építőanyagok kitermelésével, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a 
hulladék elhelyezéssel függ össze. 
A kivitelezés során a kialakítandó pályatest mellett rendszeresen nagy tömegű munkagépek 
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A 
munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett 
mezőgazdasági területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának 
helyreállításával. 
A kivitelezés alatt az alkalmazott technológiából eredően (többek között a munkagépek olaj 
csöpögéséből) valamint az üzemelés alatt bekövetkező balesetek, haváriák következtében nem 
zárható ki a talaj szennyezése, de ennek mértéke előre nem becsülhető. 
A keresztezett ökológiai folyosó környezetének megóvása kiemelten fontos. A fentiek miatt az 
építéssel járó ideiglenes területi igénybevételt a lehető legkisebbre kell korlátozni, ügyelni kell 
arra, hogy ott gépkarbantartás, olajcsere ne legyen. 
Az utak üzemelése a sózásból és a gépjárművek forgalmából származó szennyezések 
következtében terhelő hatással van az útpálya mentén húzódó talajok állapotára. A talaj 
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sérülékenysége elsősorban az alapkőzettől, a talaj genetikájától, vízháztartásától és az 
antropogén beavatkozások erősségétől (ez esetben a forgalom nagyságától) függ.  
 
A sószennyezés hatásai 
A közúthálózat üzemeltetése során az útfelületen leszakadó, jégtelenítés céljából kiszórt só 
felszíni bemosódás útján terheli a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket. Korábbi vizsgálatok 
rávilágítottak arra, hogy a talajvíz szempontjából az út mellett helyenként és időszakosan 
levonuló só-szennyezéssel kell számolni. A sózás a talajt a burkolatszéltől mért 1 m-es 
távolságon belül, 20-30 cm mélységig és időszakosan szennyezi, főleg kora tavasszal, de 
kimutatható ionkoncentráció változást nem okoz 
 
Szén-hidrogén származékok 
A haváriák, üzemanyag-szállító kamionok, tehergépkocsik balesete esetében előforduló 
olajszennyezés a padka és az árok környezetének talaját szennyezheti elsősorban, de közvetett 
hatásként - a talajvízmozgások következtében - nagyobb területeken is jelentkezhet. Az 
üzemanyag és kenőolaj származékok a lebomlással szemben igen ellenállók, átalakulásukkal 
nem lehet számolni, mozgásukat alapvetően folyadékmozgás törvényei szerint végzik. 
 
Egyéb szennyezők 
E két fő talajszennyező forrás mellett meg kell említeni az egyéb közlekedő járművek 
emissziójából származó szennyező anyagok, így a nehézfémek (pl. kadmium) és azbeszt 
hatását, de ezek (főleg az azbeszt használatának jelentős korlátozása miatt) csak kis 
koncentrációban jutnak ki a környezetbe és így hatásuk elhanyagolható, tapasztalatok alapján az 
út kétoldali 20 m-es környezetére terjed ki. 
Összességében az üzemelés alatt nem kell számolni talajszennyeződéssel, kizárólag rendkívüli 
esemény bekövetkeztekor, így üzemelés alatt nem szükségesek külön védelmi intézkedések. 
 
 
4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
A tervezett módosítások a terület klímájában változást nem okoznak. 
 
 
4.3.2.5. Élővilág 
 
A tervezett módosítás a terület élővilágára nincs jelentős hatással. 
 
 
4.3.2.6. Épített környezet 
 
A módosítások védelem alatt álló műemléket, műemléki környezetet nem érintenek. 
 
 
4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 

 
A 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletének vonatkozó zajterhelési határértékével 
meghatározhatóvá válik, hogy hol szükséges zajvédelmi intézkedések megtétele.  
Alkalmazott szabványok, előírások: 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 
93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 
25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 
27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet 
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EüM együttes rendelet szerint a közlekedéstől származó zaj 
terhelési határértékei zajtól védendő területeken, gazdasági terület beépítésnél az egyenértékű 
A-hangnyomásszintje országos közúthálózatba tartozó főúttól: 

nappal LAeq = 65 dB  éjjel   LAeq = 55 dB     értéket nem lépheti túl. 
 

A közegészségügyi hatóság – a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembe vételével, 
indokolt esetben – 5 dB, kivételesen 10 dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek 
előírásával. 
A vonatkoztatási idő nappal 16 óra, éjjel 8 óra.  
 
Az épületek helységeiben zárt nyílászárók mellett a fenti rendelet 4. sz. Mellékletében előírt 
értékeket kell betartani.  
A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési 
útvonal vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja 
elő: 

• a fenti (3. melléklet) határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző 

állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolták 

• ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték 

túllépését igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell 

követelménynek tekinteni. 

 

Jelenlegi állapot 

 

Az érintett csomópont a 82. számú Veszprém-Zirc-Győr másodrendű főút 45+500 km 
szelvényébe, a 8302 - Pápa-Veszprémvarsány összekötő út 30+1780 km szelvényébe és a 8218 
- Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út 13+625 km szelvényébe kerül elhelyezésre, lakott 
területen kívül. Védendő létesítmény jelenleg a csomópont közvetlen környezetében nincs. A 
legközelebbi objektum a csomópont középpontjától mintegy 150 m-re található benzinkút épülete.  
 
Zajvédelmi szempontú változások a tervezett szakaszon: 

• A jelenlegi pályaszerkezet átépül, az új pálya „B” akusztikai érdességű burkolatot 

kap. 

 

Értékelés 
A tervezett fejlesztés következtében a burkolat minősége jelentősen javulni fog, ez által a jelenlegi 
zajterhelési szint csökken, így külön zajvédelmi intézkedés nem indokolt.  
 
Építkezés zajvédelmi kérdései 
Az építkezési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményeznek zajterhelést: 

• a munkagépek mozgása, 

• szállítási forgalom, 

• rakodási művelet, 

• aszfaltkészítés, 

Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban nem áll rendelkezésre 
információ, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. 
Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi 
tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása 
érdekében. 
A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak az úthoz 
közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel. Az anyagszállítás 
általában a meglévő közutakon történik, és megfelelő szervezéssel, útvonal választással, 
éjszakai szállítás, éjszakai építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani. 
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A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még 
nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. 
Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet tartalmazza. Az építkezés megkezdése előtt 
zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. 
Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott imissziós értékek betartása 
függ 

• a helyszíni viszonyoktól,  

• az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől,  

• gépek, berendezések működési területétől, idejétől,  

• technológiai sorrendtől, stb.  

 
 
Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

• kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása,  

• a keletkező zaj terjedésének korlátozása,  

• szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az a meglévő úthálózatot vegye igénybe, 

és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet,  

• zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

 
Zajvédelmi javaslatok: 
Amennyiben a lakott területet a szállítási útvonalak szempontjából érinteni fogja a beruházás, 
akkor 22:00- 06:00 közötti idősávban javasoljuk a munkavégzés megtiltásának előírását. 

 

 
4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 
 
A keletkező kommunális hulladékokat szakszerűen kell összegyűjteni, tárolni és hulladékkezelő 
telepre szállítani. 
Az estlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolásáról, elhelyezéséről a hulladékok 
jegyzékéről szóló rendelet szerinti EWC kód szerint szükséges gondoskodni. A veszélyes 
hulladékokra bejelentési kötelezettség van, elhelyezésükről és/vagy ártalmatlanításukról a 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni. 
A tervezett csomópont átalakításakor, és annak üzemelése során a környezetterhelés 
növekedése nem várható. A környezeti hatások a meglévő faunára káros hatással nem lesznek. 
Az építés során felhasználható építőanyagok környezetszennyezést nem okoznak. 
A leendő kivitelezőnek az építés során jelentkező környezetvédelmi feladatait (kommunális 
hulladékgyűjtés és szállítás, területrendezés, stb.) költségelnie kell, a vonatkozó jogszabályokat 
be kell tartania.  
A fentiek alapján az új csomópont kialakítása ellen környezetvédelmi szempontból kifogás nem 
emelhető, a tervezett csomópont a környezetvédelmi szempontoknak megfelel. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
Hulladékgazdálkodás: „települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről” szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a „hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi 
XLIII. Törvény, „hulladékok jegyzékéről” szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, 98/2001. (VI.15.) 
Korm. rendelet. 
 
Építés során keletkező hulladékok 
Az építkezés, szerelés idején a következő típusokba sorolható hulladékok előfordulásával kell 
számolni: 
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Hulladék csoportok megnevezése EWC kód 

- tömítő-, ragasztó és szigetelőanyag hulladék, festékek, 
lakkok 
 és egyéb korrózióvédő anyagok és bevonatok hulladékai 

-08 (-08 01, -08 02, -08 04,) 

- olaj- és olajos hulladékok 
- üzemanyagok hulladékai 
- szennyezett csomagolóanyagok, abszorbensek 

-13 (-13 01, -13 02, -13 05, -13 07,) 
-15 (-15 01, -15 02) 

- szennyezett oldó- és hígítószerek -14 (-14 06) 

- útburkolat készítéséhez használt anyagok (cement, 
beton, tégla, cserép, kerámia, stb. törmelékek) 

- nem hasznosítható fa hulladékok 
- bitumen hulladék és bontott aszfalttörmelék 
- fém- és műanyag hulladékok 
- szennyezett föld 

-17 (-17 01, -17 02, -17 03, 17 04, -
17 05, -17 06, -17 09) 

- települési hulladékok -20 
 
A kivitelezés során keletkező kommunális hulladékokat a keletkezés ütemének megfelelő 
gyakorisággal célszerű elszállítani. 
 
Építés ideje alatt keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a kivitelező feladata. Az 
építési és felvonulási területeken keletkező hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni a környezet szennyezésének (pl kiporzás) 
kizárásával. 
A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat célszerű elkülönítetten 
gyűjteni, majd értékesíteni. 
Az építkezési munkák során veszélyes hulladékok keletkezésével is számolni kell, pl. mart 
aszfalt, illetve bitumen: 
 

Veszélyes hulladékok EWC kód szerinti 
megnevezése 

 
Motor-, hatómű- és kenőolajok   13 02 
Hulladék akkumulátor    20 01 33 
Olajos homok     16 07 08 
Olajos rongy     15 02 02 
Járművek karbantartásából 
származó hulladékok    1601 
Bitumen keverékek, szénkátrány és 
kátránytermékek     17 03 
Festékmaradék és festékes   08 01 11 
csomagolóeszköz     15 01 10 

 
Amennyiben a bontott aszfalt „tiszta”, vagyis nem tartalmaz veszélyes anyagot, az a gyakorlat 
szerint általában újbóli felhasználásra kerül. 
A felsorolt veszélyes hulladékok várhatóan csak kis mennyiségben keletkeznek. 
 
A veszélyesnek minősülő hulladékok dokumentálását, bejelentését és egyéb velük való 
tevékenységet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szabályozza. Gyűjtésük fajtánként elkülönítve 
történik zárt konténerben vagy szállítójárművön. Szállításuk során a környezetet nem 
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veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási-, az anyagnyerő – és az építési 
területekre is. 
 
A hulladékok elszállítása csak tervezett anyagszállítási útvonalon történhet. 
 
 

4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A 82. számú Veszprém-Zirc-Győr másodrendű főút 45+500 km szelvényébe, a 8302 - Pápa-
Veszprémvarsány összekötő út 30+1780 km szelvényébe és a 8218 - Kisbér-Veszprémvarsány 
összekötő út 13+625 km szelvényébe javasolt Rk = 23 m külső körsugarú lakott területen kívüli 
nagy körforgalmú csomópont 4 ágú, szabványos szélességű egysávos körpályával kialakított 
csomópont.  
A csomópont a meglévő 82. sz. főút és a keresztező összekötő utak tengelycsatlakozásába 
települ. Kialakításával figyelembe veszi azt a közlekedésbiztonsági igényt, ami a meglévő 
négyágú csomóponttal szemben már korábban megfogalmazódott.  
Ma csomópont osztályozó sávok nélküli négyágú útkereszteződés, ahol a főút egyenes iránya 
„Állj elsőbbségadás kötelező” STOP táblával védett. A főirány magassági vonalvezetése miatt a 
Győr felől érkező forgalomáramlás sebessége nem biztonságosan közelíti meg a csomóponti 
területet. Így a csomópont közelében található Veszprémvarsány belterületére is a 
megengedettnél nagyobb sebességgel lép be a forgalom. A főútra közel merőleges nyomvonalú 
mellékirányokból a főirány nehezen belátható. Sok esetben a megállás utáni elindulás már 
balesetveszélyes a nagy főirányú sebesség, illetve az kis észlelési távolság miatt. Többször 
előfordul, főleg a nyári időszakban, hogy a mellékirányok „beragadnak” a csomóponti ágakba, 
mert a konvojszerű főúti forgalomáramlásba nem tudnak bekapcsolódni. A csomópontot alkotó 
három közút forgalmi adatai nem mutatnak egységes képet. Nyári időszakban a turista forgalom 
olyan mértékben megnöveli a közúti forgalmi terhelést, amit nem lehet egy évre általánosítani és 
nem lehet erre a forgalom nagyságra méretezni. Ez a forgalmi terhelés elsősorban a csomópont 
főúti ágait telíti. Nyári időszakon kívül alapvetően konszolidált 5.000,- jármű/nap alatti forgalmi 
terhelés jellemző, ami egyenetlenül oszlik meg a csomóponti ágakon. A csomópontban a fent 
felsorolt problémák miatt sok a kisebb-nagyobb baleset.  
A tervezési területen megfogalmazott tervezési célok:  

- Fontos a csomóponti terület előtti forgalomcsillapítás.  
- Nagyon fontos a település határának forgalombiztonsága, forgalombiztosítása és egy 

esztétikus településkapu kialakítása.  
- Fontos a közlekedési csomópont rugalmassá tétele, hogy az egyenetlen forgalmi 

terhelést biztonságosan ki lehessen szolgálni.  
Minden a közlekedéssel és annak biztonságával kapcsolatos elvárást a tervezett körforgalmú 
csomópont megépítése teljesít: 

- Jól szolgálja a település határán a forgalombiztonságot és a szükséges 
forgalomcsillapítást.  

- Az új csomópont biztonságossá és egyenrangúvá teszi a négy csatlakozó közúti irány 
forgalomáramlását.  

- Új esztétikus közlekedési térképzéssel egy látványos településkapu alakulhat ki. 
- Az új csomópont jól belátható, jól észlelhető lesz. A forgalomtechnikai szabályozása 

egyszerű és jól felismerhető. 
 

A 2. sz. módosítás közlekedésfejlesztési szempontból nem releváns. 
 
 
4.3.4. Közműfejlesztési javaslat 
 
A közművezetékek 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.  
Amennyiben szükséges a közművek kiváltása, védelembe helyezése, a kiviteli terveket el kell 
készíteni, és azt jóvá kell hagyatni. 
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A szakfelügyeletet az üzemeltetőktől a kivitelezés során meg kell kérni. 
A közműkiváltások vonatkozásában szakági terveket kell figyelembe venni a kivitelezés során, 
amennyiben az szükségessé válik. 
 
Világítás 
A felújítandó útszakasz külterületen halad. Meglévő rendszer nem található a tervezési területen. 
Az út melletti benzinkút mely az úttengelytől több mint 50 m-re húzódik meg van világítva a 8221 
j. út környezetében.  
 
 

4.3.5. Elektronikus hírközlés 
 
A tervezési területek a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemeket 
nem érintenek.  
 

4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.4.1. Örökségvédelem 
 
A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. A 
tervezési terület környezetében műemlék nem található.  
Az 1 sz. tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, így régészeti leletek 
előkerülésére számítani kell.  
A tervezett szabályozási vonal korrekciók az örökségi értékeket nem veszélyeztetik.  
Az építéssel összefüggő földmunkák során, 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. 
 
Irodalomjegyzék 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI 
OTrT VÁTI 
 
 

5. TERVJEGYZÉK 
 

SZ-1/M Szabályozási tervmódosítás M 1: 2 000 

SZ-2/M Szabályozási tervmódosítás M 1: 2 000 

A-04-E-B2 Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika - Általános helyszínrajz M 1: 500 

 


