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1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 

1.1 A területfelhasználás 
 

A területfelhasználási tervben az Épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 11. § (3) pontjának értelmében külön megkülönböztetésre kerültek a funkciójukban 
(jelentősebb mértékben) megváltoztatásra tervezett területek, valamint ugyancsak az Étv. 11. 
§ (3) pont értelmében a meglévő, megmaradó, illetve tervezett főbb közlekedéshálózati 
elemek. 
 
Beépítésre szánt területek 
 
A/ LAKÓTERÜLETEK 
A szerkezeti terv a meglévő lakóterületeket a sajátos használat és a kialakult építési jelleg 
alapján falusias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolja, melyeket a szabályozási terv 
az egyéni jelleg alapján övezetekre tagol.  
 
Tervezett lakóterületi fejlesztések: 

 Zrínyi Miklós utca déli végén a 017-es hrsz-ú telekből tervezett falusias lakóterület 
kialakítása. 

 A Gábor Áron u. folytatása a Herczeg u. irányába: sportterületből falusias 
lakóterületek kijelölése. 

 
A település demográfiai adatai nem támasztják alá a nagymérvű lakóterület fejlesztéseket.  
 
 
B/ TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK 
A szerkezeti terv településközponti vegyes területként kezeli az olyan területeket, ahol 
lakóépületek és intézmények vegyesen megtalálhatók. A javasolt területfelhasználás a 
jelenlegi, részben lakóterületi tömbök intézményi területekkel történő gazdagításának igényét 
kívánja hangsúlyozni.  
 
A településközponti vegyes területeken az állattartás nem engedélyezhető.  
A település központja a Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos utca és a Könyves Kálmán utca 
találkozásánál van. Itt van a bolt, az étterem, a presszó, a buszmegálló, a posta is. A terület 
hosszútávon rendezésre vár. A zöldterületek kialakításával kellemes intézményi központi 
terület érhető el. 
A többi, szintén nem elhanyagolható intézmény a Kossuth Lajos utca mentén helyezkedik el: 
evangélikus templom, katolikus templom, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, művelődési 
ház. Az utca elég széles és fásított, járdákkal ellátott terület. Néhány helyen kell csak a járdát 
vagy a csapadékelvezető árkot rendbe tenni.  
Intézmény-fejlesztést, óvodabővítést tervez a község.  
Új településközponti vegyes terület kijelölése nem tervezett. 
 
 
C/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 
sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába.  
Külterületen mezőgazdasági, üzemi célra kijelölt tervezett különleges területek: 
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- a település lakott felétől délkeletre található 093/10, 093/13 hrsz-ú, valamint  
- a 0141/1 hrsz-ú majorral szomszédos 0141/2 hrsz-ú terület.  

 
 
D/ GAZDASÁGI TERÜLETEK 
Az ipari tevékenységek körét a nem zavaró hatású és környezetterhelés szempontjából 
alacsony kibocsátású tevékenységi körrel rendelkező ipari tevékenység számára kell 
biztosítani. 
 
Tervezett új gazdasági területek: 
 
A hulladék udvar szomszédjában lévő, 0164/2, 0164/5 hrsz-ú területek 
 
Ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területeken lényeges a telken belüli 3 szintes 
legalább 15 m-es véderdő, amely a környező lakóterületek védelmét biztosítja. 
 
 
 
Beépítésre nem szánt területek 
 
E/ ZÖLDTERÜLETEK 
A település zöldterületeinek rendezése, a zöldfelületi rendszer elemeinek bővítése során 
szükséges: 

- a lakóterületi szintű közparkok területének növelése: 
- a lakóterületi szintű közparkok területe zöldterületként is megjelenik a 

településszerkezeti terven, de további tervezés során is (szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat) érvényesíteni kell azon alapelvet, hogy új lakóterületek létesítésekor 
legalább 7 m2/fő lakóterületi szintű közpark ellátottság biztosított legyen, 

- a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületi elemek összekapcsolása, fasorok, ill. 
erdősávok kialakításával, 

- tervezett gazdasági területeken megfelelő kondicionáló hatás elérése érdekében az 
optimális zöldfelületi borítottság biztosítása. 

Tervezett új zöldterület a tervezett új lakóterülethez kapcsolódó 02/3 hrsz-ú területen kerül 
kijelölésre. 
 
 
F/ ERDŐTERÜLETEK 
 
A kialakításra kerülő és meglévő lakótelkek védelmében minden eltérő-zavaró 
területfelhasználás esetén javasolt védőerdősáv kijelölése. 
 
Az erdőterületek a település külterületének több mint felét alkotják. Az erdőterületek nagy 
része rendeltetése szerint gazdasági erdő besorolású.  
A település déli határában található nagy kiterjedésű erdőterületek közvetlenül határosak a 
Magas-Bakonyi Természetvédelmi Körzet védett területeivel. Az erdőterületek kiterjedése a 
településen a tervek szerint nem változik. 
 
 
G/ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
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A mezőgazdasági területeket a tájhasználat, természeti- táji értékeik és érzékenységük alapján 
- a tájrendezési tervben ismertetett szempontok és elvek alapján – általános mezőgazdasági 
terület  vagy kertes mezőgazdasági területbe javasoljuk sorolni: 
 
Általános mezőgazdasági területen az cél, hogy épületek, építmények ténylegesen csak abban 
az esetben kerüljenek elhelyezésre, ha az a mezőgazdálkodás érdekeit szolgálja, a beépíthető 
birtoknagyságot úgy célszerű meghatározni, hogy a kialakuló egyéni gazdaság biztosíthatja a 
gazdálkodók megélhetését 
 
Kertes mezőgazdasági területbe a kiskertes  
 
 
H/ VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

- Meglévő vízfolyások medre és partjuk; 
- Vízelvezető árok, csatornák medre és partja; 
- Meglévő és kialakítás alatt álló tavak és parti területeik. 
 

 
I/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 
sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába. A különleges beépítésre 
nem szánt területek közé az alábbiak tartoznak: 

--  Izraelita temető és Rákóczi Ferenc utcán lévő temető területe; 
--  A Könyves Kálmán és Herceg utca találkozásánál lévő sportpálya területe. 
--  Kossuth L. u. végén a hulladéklerakó területe. 

 
Különleges területek a településen a temetők területei, a sport és szabadidős területek. 
A településen a rég izraelita temetőt, mely a Petőfi Sándor utca végében található, már nem 
használják. A Rákóczi Ferenc utcai a község lakosságának a temetője. A Rákóczi utcából 
nyíló új temető az 1930-as években került kialakításra, azonban méreténél fogva nem tudja 
kielégíteni a település igényeit. A településen szükség van új, temető számára alkalmas terület 
kijelölésére. Erre a célra a jelenlegi temető keleti oldalában található- ma még be nem épített - 
zöldterület egy része került bővítési területként kijelölésre. 
Sport és szabadidős területként a jelenlegi sportpálya és környéke került kijelölésre. A 
sportpálya a Könyves Kálmán utcában található. 
Tervezett új különleges területként a jelenleg crosspályaként működő terület sportterületként 
kerül kijelölésre. 
 
 
 
 
J/   KÖZLEKEDÉSI- ÉS KÖZMŰTERÜLETEK 
A település közvetlen közúti kapcsolatát Veszprémvarsánynak a 82-es számú állami 
közlekedési főút jelenti, mely a település főtengelye is egyben. Ezen kívül: 

1. 832 es számú Pápa- Veszprémvarsány másodrendű főút 
2. 8218-as számú Kisbér- Veszprém összekötő út  
3. 82114-es számú Sikátor bekötőút  

Ezek az utak keleti-nyugati irányban adnak kapcsolatot a településnek.  
Vasúti kapcsolattal rendelkezik a település.  
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Tervezett fejlesztések: 
- Települést elkerülő főút, 
- Bakonygyirót-Veszprémvarsány összekötő mellékút. 

 
 
K/ TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
Természetközeli területek: mocsár, nádas, karsztbokorerdő, sziklás terület, ősgyep. A 
természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet. 
A természetközeli területeken a jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságát, a biológiai 
sokféleséget meg kell őrizni, fenn kell tartani. 
A természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, lápokat, nedves legelőket és más 
vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen természeti 
adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.   
Veszprémvarsányban egy helyen van kijelölve természetközeli terület. Ez a belterülettől délre 
az erdő határán a 0155/8 hrsz-ú telek, mely mocsárként szerepel. 
 
 

1.2 A tájrendezés és természetvédelem 
 

Táj- és természetvédelmi javaslatok 
 
A bakonyaljai táj képét az itteni ember formálta, alakította, tartotta fenn az évszázadok során. 
A jellegzetes tájszerkezet kialakulása a táji adottságoknak köszönhető, melynek megőrzése 
jelenti a fennmaradásának zálogát. Egyedi volta miatt fontos tájalkotó elemeinek megvédése. 
 
A természetet érő káros hatások elsősorban a különböző társadalmi- gazdasági tevékenységek 
során keletkeznek. Ezért minden jövőbeni fejlesztés esetén el kell érni, hogy az adott 
természeti erőforrások, értékek használata olyan szabályozott társadalmi tevékenység legyen, 
amelyben a védelem és a fejlesztés érdekei összehangoltan jelentkezzenek úgy, hogy a 
természeti örökségünk minél teljesebb megőrzését biztosítsuk a fenntartható fejlődés keretei 
között. 
       A védett területeken, azok minőségének megőrzése ill. ökológiai szerepének erősítése 
érdekében extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazása javasolt mind az erdő-, mind a gyepterületeken. A kialakult tájhasználatot 
megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében lehet.  
A külterületi erdők, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdőtelepítésnél a természetközeli 
állapot megteremtése javasolt. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem előtt tartani, 
valamint többszintű, változatos fajösszetételű sávok létrehozására kell törekedni. 
A mező-, erdőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélő 
módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a 
felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő 
szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő 
csökkenése nélkül kell végezni. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó 
legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával 
történhet.  
A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme 
érdekében – meg kell őrizni. A települést átszelő vízfolyások különleges értéket képviselnek.   
Törekedni kell a természeteshez közelítő medrek megtartására. A természeti területek 
hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon élő 
szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  
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A mezőgazdasági tevékenységek folytatása során a természetes és természetközeli állapotú 
vízfelületeket, lápokat, nedves legelőket és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 
termelés számára kedvezőtlen természeti adottságú területek természetes növényállományát 
meg kell őrizni.  
A gazdálkodás során kiemelt fontosságú a felszíni-, felszín alatti vizek és a talaj 
szennyeződésének megakadályozása. Ennek érdekében: 

 a vízfolyások mentén meglévő gyepeket, réteket, erdősávokat meg kell őrizni, a 
vízfolyások teljes szakasza mentén védő erdő- illetve gyepsávok létesítésére kell 
törekedni. 

 
A táj esztétikai értéke mindenki számára nyilvánvaló, amikor széttekintve befogadja a 
környező panoráma látványát. A táj szépsége nagymértékben annak függvénye, hogy a 
különféle tájhasználati módok, az emberi kultúrkörnyezet és a természeti területek képe 
harmonikusan fonódik-e egymásba.  
Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a 
térség tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól. Tájképvédelmi és tájvédelmi 
szempontból is fontos e táj szinte érintetlen, természetes voltának fenntartása. Ennek 
érdekében a tájképi szempontból meghatározó területeket akként kell lehatárolni és kezelni. 
Meg kell határozni a beépítés telepítési módját annak szintszámát, az épületek legmagasabb 
pontját. A tervezett zöldfelületek kialakítása során a tájbaillesztés kritériumait kell figyelembe 
venni. A növényzettelepítésnél a zöldfelület alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell 
venni, így: 

 a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos, 
 kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet 

megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani, 
 háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep) 

 
Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 m-en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön 
jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok 
kijuttatása, elhelyezése. 
 
Utak környezetének rendezése 
A települést megközelítők szinte kizárólag közúton közelítik meg illetve hagyják el a 
községet. Ezért nagyon fontos a közutaknak és azok környezetének állapota, minősége, 
esztétikai képe. Ennek a képnek a kialakításához – bel- és külterületen egyaránt - a 
következők szükségesek: 

 az utak burkolatának folyamatos javítása, karbantartása 
 az útszéli árkok tisztítása, a vízelvezetés biztosítása 
 az utat kísérő növényzet (útpadkagyep) rendszeres (min. évi 5-6 alkalom) nyírása 

 
 
Tájrendezési összegzés 
 
Napjainkban környezetünk minősége iránt megnövekedett igényekkel kell számolni. 
Esztétikai, valamint a környezetet károsító elemek (levegő védelme, zaj, por) minél kisebb 
szennyező hatása miatt felértékelődött a zöldfelületek, közterületek, növényzet jelentősége. 
Mindemellett az egyre népszerűbb bel- és külföldi idegenforgalom, valamint a helyi lakosság 
igénye is arra ösztönöz bennünket, hogy szépítsük környezetünket.  
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A külterületen bármilyen fejlesztéssel szemben előtérbe kell helyezni a táji-, természeti 
érdekeket nemcsak a védett terület, hanem a község egészének még meglévő 
természetközelisége, illetve táji értékei miatt is. 
 
 

 

1.3 A zöldfelületi rendszer 
 

A kondicionáló célú zöldfelületek azok a területek, amelyek az embert közvetve vagy 
közvetlenül jóléti hatással szolgálják. Ezek lehetnek rekreációs, ökológiai és klimatikus célú 
kondicionáló zöldfelületek: közparkok, közkertek, valamint esztétikai-településszerkezeti 
szerepkörű zöldfelületek, melyeknek a település esztétikai célú javítása a cél - utcafásítások, 
fasorok. Kondicionáló célú zöldterületek mind kül-, mind belterületen megtalálhatók. 

 
Veszprémvarsány nem rendelkezik jelentős közhasznú zöldterületekkel, de a zöldfelületekkel 
való ellátottsága, a környező táj erdősültsége, használata, illetve a kertes jellegű beépítés 
következtében kifejezetten kedvező. Zöldfelületi rendszer esetében beszélhetünk egy külső, 
illetve egy szűkebben értelmezett belső zöldfelületi rendszerről.  
A külső zöldfelületi rendszer magában foglalja a település határában, illetve környezetében 
levő erdőségeket, művelt szántó és gyepterületeket, valamint az egykori szőlőhegyek 
maradékát. A külső rendszer meghatározó elemei az erdőségek, növényzetben gazdag 
patakvölgyek. 
A belső zöldfelületi rendszert döntően a közparkok, közkertek, a családi házak kertjei, 
valamint a közlekedési területek zöldterületei (utcai fasorok) alkotják. 
Veszprémvarsányban nincs sok közpark. A meglévők rendezettek, bár növényzettel jobban el 
lehetne őket látni. A temető rendezett, viszont telken belüli fásítást igényel, nincs benne elég 
árnyékot és hangulatot adó lombos fa. A ravatalozóhoz vezető út csak egy oldalt fásított. 
Esztétikai okokból javasolt a mindkét oldal fásítása, lombos fákkal. A határ/kerítés mentén 
(telken belül) fásítást igényel, mely úgy esztétikai, mint funkcionális okok miatt is szükséges. 
Kialakításával optikailag és fizikailag is elhatárolódna a közvetlen szomszédságában lévő 
lakóterülettől, kellő intimitást biztosítva mindkét terület számára, csökkentve ez által az eltérő 
területhasználatból fakadó konfliktusok lehetőségét. A focipálya rendezett. A mögötte lévő 
kiteresedés közpark kialakításra alkalmas. 
Az intézmények kertjei rendezettek. Az iskola és a fecskeház közötti terület szolgál a 
település gyermekeinek szabadidős tevékenységére. Itt található az iskolaudvar, az óvoda 
játszótere, melynek játszószerei megérettek a korszerűsítésre, valamint a kerítése is. Az 
iskolát és a fecskeházat összekötő gyalogút sok helyütt gödrös, ezért balesetveszélyes. Mivel 
a bölcsőde és az óvoda kertje is bekerített, azt csak korlátozott időben használhatják az oda 
járó gyerekek, szükség lenne egy nyitott, mindenki által használható játszótér kialakítása ezen 
a helyen (a fecskeház mögötti területen). 
A lakóházak kertjei alkotják Veszprémvarsány belterületi zöldterületeinek legnagyobb részét, 
melyek viszonylag jelentős nagyságú kertekkel rendelkeznek. Törekedni kell ezen belső 
kertek megtartására, a tömbbelsők beépítésének megakadályozására, és legalább 40%-ban fás 
növényzettel való beültetésére. 
Legnagyobb hiányosság a belső zöldfelületi rendszerben az utcafásítások terén tapasztalható. 
Sok utca egyáltalán nem fásított, fásítása esetleges, hiányos, vagy szakszerűtlen. Viszont jó 
példák is láthatók - a templomhoz vezető út menti fásítás. 
 
A felsorolt külső és belső zöldfelületi rendszer kondicionáló szempontból kedvezőnek 
minősíthető. A zöldfelületek állapota, az út menti, utcai fasorok hiánya főleg a 
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településközpontban, valamint a külterületi mezővédő erdősávok hiánya azonban nem 
minősíthető kedvezőnek. A közhasznú zöldterület területi fejlesztése is indokolt, részben az 
összefüggő hálózati, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása céljából, részben a 
településkép javítása szempontjából. 
 

 
 

1.4 Az örökségvédelem 
 
A régészeti lelőhelyek és az országos védelem alatt álló egyedi művi értékeket a 
településszerkezeti terven szerepelnek. 
A helyi védelemre javasolt egyedi művi értékekről, az egyedi tájértékekről külön 
önkormányzati rendeletben kell rendelkezni, de ezeket a településszerkezeti tervben is fel kell 
tünteti. 
 
A hatályos településrendezési tervek az országos műemléki nyilvántartással szinkronban nem 
jelölnek ki műemléket. 
Az örökségvédelemmel és régészettel kapcsolatos részletes leírásokat lásd a Kulturális 
Örökségvédelmi Hatástanulmányban és a 125/2017.(XII.28.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvben. 

 
 
 

1.5 A közlekedés 
 
Veszprémvarsány Győrtől számított távolsága közúton 18 km. Legegyszerűbben a 82-es 
számú főúton közelíthető meg akár Győr, akár Pápa, vagy Veszprém irányából is. A főút a 
település fő tengelye is egyben. 
A szomszédos településekkel közúti kapcsolatokkal rendelkezik a község, kivéve van 
Bakonygyiróttal és Bakonyszentlászlóval van kiépítetlen kapcsolata. 
 
 
A tömegközlekedés a 82-es számú országos főúton a Győr-Veszprém, Győr- Kaposvár, Győr- 
Balatonfüred, Győr- Sikátor, Győr- Veszprémvarsány útvonalon közlekedő Volán buszokkal 
történik. 
 
A település vasútállomása két vasúti mellékvonalat szolgál ki: a 11. számú Győr-Veszprém, 
és a 13. számú Tatabánya-Pápa vasútvonalat. A Tatabánya-Pápa vonalon 2007 óta szünetel a 
személyszállítás. A Győr-Veszprém vonalon hétköznaponként Győrből Veszprémvarsányba 
10, Veszprémvarsányból Győrbe 8 járat közlekedik. A jellemző menetidő 42 perc. 
 
Nagyobb forgalmú utak, utcák mentén többé-kevésbé kiépített gyalogjárda rendszer található. 
Az új beépítések útterületeinek szabályozási szélessége biztosítja a szükséges járdák 
kiépíthetőségét. 
 
 

 

1.6 A közműellátás 
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Ivóvízellátás 
Tarjánpusztán A településen az ivóvíz szolgáltató a Pannon–Víz Rt. 
Az összes meglévő lakóutca ivóvízvezetékkel ellátott, a szolgáltatás minősége megfelelő. 
Veszprémvarsány a fenyőfői vízműhöz tartozik. 
Egyéb fejlesztési területeken a hálózat körvezetékes tovább építésével az ellátás megoldható. 
 
Szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 
A településen kiépült gravitációs gyűjtőrendszer üzemel. Az összegyűjtött szennyvizet a 
települési szennyvíztisztító tisztítja. 
A településen a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a Pannon–Víz Rt. 
Veszprémvarsányban található szennyvíztisztító. 
A Bakony északi szélén található szennyvíztisztítónkhoz három település csatornahálózata 
kapcsolódik. A tisztított szennyvíz befogadója a Zirci-medencében eredő Cuhai-Bakony-ér. 
 
Vízrendezés és csapadékvízelvezetés 
A településen jelentősebb vízfolyás a Bánhegyi patak. 
A belterületen az utak mellett részben kiépített, részben burkolt árkok vannak. 
A település közigazgatási területének északi része a belterülettel együtt az 1-4 Marcal, D-i 
része az 1-5 Bakony-ér és Concó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. 
A tervezett új beépítések – utak – közterületek vízelvezetése nyílt árkokkal megoldható. 
A tervezett beépítések padlóvonalának meghatározásánál a mértékadó belvíz- és árvízszint 
betartása kötelező. 
Az ezen szintekhez szükséges feltöltéseket el kell rendelni. 
 
Szemétszállítás, és gyűjtés 
A településről a kommunális hulladékot a Győri Kommunális szolgáltató szállítja el. A tárolás 
Győrben, a Pápai úti szeméttelepen megoldott.  
A településen nem található dögkút, pontszerűen illegális szemétlerakó helyekkel 
találkozhatunk. 
Az elhullott állatokat a regionális fehérjehasznosítóba viszik feldolgozni. 
Szelektív hulladéklerakó a buszfordulónál található. 
 
Energiaellátás 
 
Földgázellátás 
A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, a fejlesztési területek 
földgáz ellátása a meglévő közműhálózat kibővítésével valósítható meg. A felmerülő 
csatlakozási igények alapján a meglévő földgáz hálózat átmérőjét számítással ellenőrizni kell, 
és amennyiben szükséges, a hálózat fejlesztését el kell végezni.  
 
A térséget érinti a gáz elosztóhálózat fejlesztési terve, mely a helyszínrajzon feltüntetésre került. 
Nagynyomású gázvezetékek tervezésénél figyelembe veszik, hogy lakott területet a nyomvonalvezetés 
során ne, vagy csak a legkevésbé érintsenek, ez jelen esetben is teljesült. A fejlesztési területeket a 
tervezett gázvezeték nem érinti. 

 
Távhőellátás 
A településen távhőszolgáltatás jelenleg nem működik, és a kialakítására gazdaságos 
kereteken belül nincs is lehetőség. A falusias lakóterületek lakásainak fűtése egyedi 
kialakítású. 
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Villamos energiaellátás 

Veszprémvarsány területének villamosenergia ellátása a VESZPRÉMVARSÁNY 120/20 kV-
os transzformátorállomásból induló „PÁPA”, „ZIRC” és a „MŰANYAG ÜZEM” elnevezésű 
20 kV-os gerincvezetékekről történik. A település villamos-energia igényét a 
gerincvezetékekről leágazó végponti, és átmenő transzformátorállomások látják el. 
A településen az alap elosztóhálózat alállomása található, mely a település és a vonzáskörzet 
villamos energia ellátásában fontos szerepet játszik. 

 
A térséget érinti az alaphálózat fejlesztési terve, mely a helyszínrajzon feltüntetésre került. A 
nagyfeszültségű távvezetékek tervezésénél figyelembe veszik, hogy lakott területet a 
nyomvonalvezetés során ne, vagy csak a legkevésbé érintsenek, ez jelen esetben is teljesült. A 
fejlesztési területeket a tervezett távvezeték nem érinti. 

 
A terület biztonságos villamosenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak: 
 „VEVA-ZIRC” 20 kV-os gerincvezeték a 73-02 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 
 „VEVA-MŰANYAGÜZEM” 20 kV-os gerincvezeték a 71-76 sz. távműködtetett, 

oszlopkapcsolón keresztül  
 „VEVA-PÁPA” 20 kV-os gerincvezeték a 71-98 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 
 „VEVA-MÓR” 20 kV-os gerincvezeték a 71-51 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 
 „VEVA-KISBÉR” 20 kV-os gerincvezeték a 86-55 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 
 „GYRD-ÉCS” 20 kV-os gerincvezeték a 11-49 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 
 „GYRD-PÉR” 20 kV-os gerincvezeték a 10-74 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón keresztül 

 
A község területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 13 db 20/0,4 kV-
os közcélú transzformátorállomás szolgál.  
 
 
Hírközlés, műsorszórás 
 
Vezetékes hírközlési hálózat 
A településen az e-közmű rendszer adatszolgáltatása szerint a Magyar Telekom Zrt., a Hír-Sat 
2000 Kft, Invitech ICT Services Kft. és az Invitel Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló 
vezetékes hírközlési hálózat üzemel. A hírközlési hálózat az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló közcélú hálózattal közös oszlopsoron és saját 
tartószerkezeten váltakozva épült ki. A távközlési légvezetékek vagy betongyámos 
faoszlopos, illetve a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok beton, illetve faoszlopos 
tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- 
vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 
A Szupergyors Internet Projekt (SZIP) keretében kiépülő nagy sebességű föld- és 
légvezetékes optikai hálózat a lakosság számára teljeskörűen még nem elérhető a településen. 
 
Vezeték nélküli hírközlési hálózat 
A településen vezeték nélküli internet szolgáltató nem üzemel. Egyedi szerződések alapján a 
Digi Kft. és az UPC szolgáltatása műholdas internet szolgáltatása elérhető, de központi 
szolgáltató nincs. 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg 
területi korlátja nincs. A településen üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, 
antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és 
műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  
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A település határában a Petőfi Sándor utca folytatásában található 2 db adótornyon 
mindhárom nagy mobilszolgáltató antennái telepítve vannak a jobb lefedettség érdekében. A 
3 nagy mobilszolgáltató honlapján nyilvánosan elérhető lefedettségi térképek alapján Környe 
település teljes területén lefedettnek tekinthető, a mobilszolgáltatás 4G minőségben elérhető.  
 
 
Televízió hálózat 
A település teljes területén a digitális földfelszíni műsorszórás egyedi antennákkal elérhető. A 
lakosság számára a Digi Kft. és az UPC műholdas TV szolgáltatása is elérhető. 
 
 
Közműfejlesztés 
 
Középtávú feladatok: 

 vízellátó hálózat tovább építése az új feltárású utcákban, 
 transzformátorok átépítése, bővítése a fejlesztések megvalósításához, 
 szennyvízcsatorna hálózat tovább építése a fejlesztési területeken, 
 vízellátó hálózat tovább építése az újonnan feltárt területeken. 

 
 

 

1.7 A környezetvédelem 
 
Levegőtisztaság és védelme 
 
A település közigazgatási területén és annak közvetlen környezetében jelentős szennyező 
forrás nincs. A mezőgazdasági területekről esetenként felszálló port a területen lévő lombos 
növényzet nagyrészt kiszűri a levegőből. 
A községben ipari mértékű szennyezőanyag kibocsátás jelenleg nincs. A lakóterületek és a 
természeti élőhelyek közelsége miatt megjelenése nem kívánatos a jövőben sem. 
A kén-dioxid és szén-monoxid emisszió a hagyományos vegyestüzelésű fűtés hátérbe 
szorulásával folyamatosan csökken. A gázhálózat kiépülésével a háztartások fokozatosan 
átállnak a környezetkímélő fűtési módra. A közlekedés tekintetében viszonylag alacsony a 
személygépkocsik aránya a településen az országos átlaghoz képest, és nincs jelentős átmenő 
forgalom, mely terhelné a környezetet. 
A település területén és környékén a levegő tisztaságát ipari eredetű háttérszennyezés nem 
befolyásolja. Távlati célként a levegőminőség javítását jelöljük meg. A levegőt szennyező 
pont- és diffúz források káros hatásait meg kell szüntetni, a lakossági légszennyezést 
mérsékelni kell. Határértéket meghaladó emisszióforrás jelenleg nincs a település területén 
belül, létesítése és üzemeltetése a jövőben sem engedhető meg. A tervezett funkciók 
megvalósítása során a módosított 21/2001 (II.14.) kormányrendelet előírásait be kell tartani. 
A tervezett gazdasági területek szennyezőanyag kibocsátását a létesítés előtt a 
környezetvédelmi hatósággal egyeztetve kell maximálni. 
 
 
Zaj- és rezgésterhelés 
 
A zajvédelem tekintetében alapvetően a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A 
rendeletértelmében a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó tevekénységet úgy szabad 
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végezni, hogy a keletkező zaj, illetve rezgés a megengedett terhelési határértékeket ne haladja 
meg. 
 
 
Közlekedési zaj 
 
A település közvetlen közúti kapcsolatát a 82-es számú állami közlekedési főút jelenti. Ez az 
út északi irányban Győr és az M1 autópályán keresztül Budapest, Hegyeshalom felé, déli 
irányban Veszprém (Balaton) felé ad kapcsolatot a településnek. Veszprémvarsány északi 
részén húzódik a Pápa-Kisbér-Tatabánya 8218-as állami mellékút mely a térség kelet-nyugati 
kapcsolatait adja. Veszprémvarsánynak kiépítetlen kapcsolata van Bakonygyiróttal és 
Bakonyszentlászlóval. 
A település kapcsolatai a közép-dunántúli régióval jók, mivel az említett Pápa--Kisbér-
Tatabánya 8218-as mellékút a kelet-nyugati a 82-es állami főút az észak-déli közlekedési 
tengelyt adják. 
 
A 82-es út nyomvonala mentén van jelentősebb mértékű közlekedésből származó zajterhelés, 
mely Veszprémvarsány belterületén áthalad. Várható közúti zajterhelést a területen a tervezett 
82-es út elkerülő szakasza okoz majd. 
 
Az autóbusszal történő tömegközlekedést illetően Győr és Veszprém (Zirc) felé közlekedik 
közvetlen buszjárat a településről. A lakossági kérdőívek alapján a település lakossága nincs 
megelégedve sem a járatok számával, sem az időbeli beosztásával. Ez főként a nagyszámú 
ingázó miatt jelent problémát. Győr, Zirc felé a járatszámok sűrítésére erős igény mutatkozik. 
A vasúti személyszállítást a MÁV Zrt. biztosítja a településen. Szerepe viszonylag 
elhanyagolható a településen. A kérdőívek alapján a vonatpárok számával meg van elégedve a 
lakosság, de a menetidőt túl hosszúnak ítélik meg a távolságokhoz képest. Vasúti kapcsolatot 
a 11. számú Győr-Veszprém vasútvonal ad a településnek, melynek a település belterületének 
északi részén van állomása. Az állomás forgalmi csomópont, mely Pápa és (Kisbér) 
Tatabánya felé is vasúti kapcsolatot. A vasútvonalak B.1. besorolású egyéb mellékvonal 50-
60 km/óra engedélyezett sebességgel, dízelvontatással. A pálya jelenlegi állapotában csak ez a 
hazai viszonylatban is alacsony sebesség engedélyezhető. Nemzetközi vonatok nem 
közlekednek. 
A veszprémvarsányi belterületi utak 90%-a burkolattal ellátott. Ennek kb. 20,0%-a régi, 
felújítást igénylő burkolat, a nagyobb részen jó minőségű burkolat. Ez az országos átlaghoz 
képest is jó arány. Az utak szélessége közlekedési szempontból általában megfelel, kivéve a 
Szőlő utca, Horog utca, Petőfi Sándor utca, illetve a Jókai Mór utca felső szakaszát, melyek 
helyenként szűk keresztmetszetűek. A lakossági kérdőívek szinte mindegyike kifogásolta a 
településen a járdák és kapubehajtók kiépítettségét, állapotát. A településen 2001-re kiépült 
minden közmű, újabb az útburkolatot kedvezőtlenül befolyásoló beruházás nem várható. 
Ennek figyelembevételével mindenképpen célszerű a jövőben az útkiépítettségre gondot 
fordítani. 
A településen belül a kerékpáros forgalom részben a domborzati viszonyok miatt is 
viszonylag alacsony mértékű az országos átlaghoz viszonyítva. Kiépített kerékpárút a 
település területén nincs. 
 
Forgalomcsillapítási eszközök alkalmazását a település főutcáját alkotó Kossuth utca - 82-es 
átmenő déli vége - belépő pontjánál javasolunk sávszűkítés-sávelhúzás formájában. Ezen 
kívül a település közlekedési központjait alkotó Kossuth utca Rákóczi utca találkozását alkotó 
tér komplett térburkolat-rendezésével együtt optikailag javasoljuk a figyelemfelkeltő burko-
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latváltások alkalmazását. A település belterületén közterületi parkolót a települési 
intézmények környezetében, elsősorban a meglévő közterületeken az adott szabályozási 
szélességeken belül javasolunk kialakítani, a fent említett komplett közterületrendezéssel, 
tervezett zöldterület-kialakítással párhuzamosan. A tervezett magán fejlesztési elképzelések 
megvalósításakor a parkolási igényeket telken belül kell megoldani.  
 
Külterület: 
Közlekedési szempontból a legfontosabb regionális és egyben helyi érdekű útfejlesztés a 82-
es főút tervezett új nyomvonalának kialakítása a település nyugati határában. A 82. számú 
főút a jelenlegi nyomvonalán és kialakítási színvonalán a mai és a jövőbeli igényeket már 
nem képes kielégíteni. A Győr-Veszprém közti regionális kapcsolat biztosítására szükséges a 
82-es út nyomvonal korrekciójára, a települések elkerülő szakaszainak megépítésére, amely a 
bakonyi magas pontok gyors és gazdaságos átkelését biztosítja. 
Az érintett útszakaszra 2003-ban az GY-M-S-M Területrendezési Tervének egyeztetési 
anyagában szerepel tanulmányterv, amely alapján a javasolt nyomvonal Veszprémvarsányt 
nyugatról kerüli el, a 8218-es Pápa-Tatabánya tengely csomópontján keresztülhaladva lép be 
a település közigazgatási területére. A tervezett új nyomvonal Románd felől érkezik a 
településre, és a községet nyugatról megkerülve Bakonyszentlászló irányában hagyja el a 
települést. 
A terveken nyomvonalat és a tervezett csomópontot is szerepeltettük, azonban ezek az 
útvonalak jelenleg is még csak irányadó jellegűnek tekinthetők. 
A másik nagyobb horderejű tervezett út a 88-as számú Pápa-Kisbér-Tatabánya közlekedési 
tengely új nyomvonalának kialakítása, mely Veszprémvarsány északról kerüli. A tervezett új 
nyomvonal a jelenlegi vasúti állomás után hagyja el az eredeti nyomvonalat és a 
szántóterületeken déli irányban haladva a település beépített területei után rátér a 82-es új 
tervezett nyomvonalára és ezen halad tovább. Bakonygyirót magasságában a 88-as út nyugati 
irányba fordul. A 88-as és a 82-es nyomvonalak tervezett csomópontba különszintű. Az út és 
a csomópont kiépítésének időtávlata még bizonytalan, nem meghatározható. 
 
Meg kell még említeni a lakott terület határában található crosspályát, melynek zaja a 
megengedett határérték alatt van, viszont a település lakosságát nagyon zavarja az onnan 
hallható rendszeres zaj. 
 
 
Hulladékkezelés 
 
A településen a lakossági hulladék gyűjtése szervezett formában történik. A hulladékot a 
győri Győrszol Zrt. gyűjti össze. A hulladékot Sikátorra (011/4 hrsz) szállítják. Ennek ellenére 
találhatók illegális hulladéklerakók Veszprémvarsány területén, a következő helyeken: 

■ Petőfi út végén 
■ Erdőszéleken 
■ 05., 09., 010. hrsz 

 
A hulladék elhelyezése győri hulladéklerakóban történik. Dögtér és kijelölt törmeléklerakó 
nincs a településeken. A településeken az erdőszéleken több illegális szemétlerakó található. 
Ezek többsége az utak, vízmosások mentén található. A területük nem gondozott, a hulladék 
ártalommentes lerakása nincs megoldva. A szemétlerakókat fel kell számolni, az itt 
felgyülemlett környezetszennyező anyagokat el kell távolítani. 
A lakossági veszélyes hulladék szállítása jelenleg nem megoldott. Az átmeneti tárolás 
fejlettebb formáját jelentené hulladékudvar létrehozása a községben, ahol a szelektív és zárt 
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tárolást meg lehet oldani. A jelenleg éves rendszerességgel van szervezett lomtalanítás, ez az 
esetlegesen bővülő igények esetén évi több alkalomra bővíthető. 
 
Szelektív hulladéklerakó sziget a buszfordulónál található. A lakóházaknál kommunális 
hulladék gyűjtése megoldott. Ennek szállítása 2 hetente történik, az ipari területekről hetente 
történik. A lomtalanítás évi két alkalommal volt központosítva megszervezve. A 
közszolgáltató kapacitáshiányra hivatkozva ezt megszüntette, amely lakossági felháborodást 
keltett. Az illegális hulladéklerakás így előtérbe kerülhet, tehát a lomtalanítást, akár más 
szervezeti egységgel legalább év 1 alkalommal vissza kell hozni. 
A gazdasági szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról a hulladék 
termelője gondoskodik. Az orvosi ellátás során keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok 
átvételre jogosult begyűjtőnek kerülnek átadásra. 
 
 

 

1.8 A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal 
érvényesülő elemeket is) 

 
A településen jelentősebb vízfolyás a Bánhegyi patak. 
A település közigazgatási területének északi része a belterülettel együtt az 1-4 Marcal, D-i 
része az 1-5 Bakony-ér és Concó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. 
 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete jelöli ki a felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő településeket. 
Települések szennyeződés érzékenységi besorolása alapján az érzékeny kategóriába tartozik.  
 
A természetvédelmi előírások szerint külterületen a természetközeli területeken 50 m széles 
védőterületet kell biztosítani az élővízfolyások számára.  
Építési korlátozás alá esnek az alábbi területek védőtávolság miatt: 

- az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m 
távolságon belül 

- A vasút szélsővágányától számított 50 m távolságon belül  
ahol építményt elhelyezni, csak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet. 
 

 
 

1.9 A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő 
elemeket is) 

 
Külterületen a természetközeli területeken a vízfolyások karbantartását a vízminőségvédelmi 
és természetvédelmi szempontokat figyelembe véve kell végezni. Munkagépek karbantartása 
a mederben, ill. a parti részeken nem végezhető, a vízelvezetést nem gátló fák és cserjék 
kivágása csak a fenntartási munkák elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben történhet, a 
munkákat csak a vízi életközösségek megfelelő arányának megtartásával és 
működőképességük biztosításával, a törvényi előírásoknak megfelelő, környezetkímélő 
módon szabad elvégezni. 
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A parti sávokon a fenntartási munkák végzését a mindenkori tulajdonos tűrni köteles. A 
jogszabályi előírás szerint a parti sávokon - a vízfolyás part élétől számított 3 m-en belül – 
épület, építmény nem helyezhető el. A beépítésre szánt területeken ezért a vízfolyás, ill. az 
ingatlan határától számított 15,00 m széles oldalkertet tartalmaz a szabályozási terv. 
 
Tarjánpusztán nincsenek kedveztőlen morfológiai adottságok, mint lejtés vagy falszakadás és 
mélységi, magassági korlátozások, vagy tevékenységből adódó korlátozások sincsenek.  
Egy elővigyázatossági intézkedésre van szükség a 1865 hrsz-ú területen, ahol a partfal nagyon 
meredek. 
 
Építési korlátozás alá esnek a közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 
Építési korlátozás alá esik a temető 50 m-es környezete, ahol kegyeletsértő, zajos tevékenység 
nem folytatható.   
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
 
Közlekedés: 
A településszerkezetet meghatározó külső kapcsolati elemekben az előző tervekhez képest 
nem mutat változást. A térségi szerkezeti elemeket illetően, az utak nyomvonalában nem 
történik változás. Kivéve a 82-es sz. főút nyomvonala, mely tervek között elkerüli a 
belterületet. 
Tervezett mellékút fejlesztés, a Veszprémvarsány és Bakonygyirót összekötése. 
Az új lakóterületek kijelölésénél, az új lakótömböket 12,0 méter, 16,0 méter és 20,0 méter 
széles úttal lehetne megközelíteni. Minden új lakóterület kialakításához, a telkeket 
megközelíthető utak kialakítása szükséges, akár több ütemben is. 
 
Lakóterületek: 
A település belterületén elsősorban lakóutcák tekintetében kerültek változtatások. 
A település adottságait követni kell a meglévő lakóterületek fejlesztésével és új lakóterületek 
kialakításával. 
Új lakóterületek: 

 A Zrínyi Miklós utcától északra, a 82-es főút telkek végeinek leválasztásával tartalék 
falusias lakóterület kialakítása. 

 Zrínyi Miklós utca déli részén a telkek megosztásával tartalék falusias lakóterület 
kialakítása. 

 Ady Endre u. és a 82. sz. főút által közrezárt területek tartalék falusias lakóterületté 
minősítése. 

 A Gábor Áron u. folytatása a Herczeg u. irányába: sportterületből falusias 
lakóterületek kijelölése. 

A lakóterületeket a tényleges igények függvényében, ütemezetten kell kialakítani. 
 
Gazdasági területek: 
Az ipari tevékenységek körét a nem zavaró hatású és környezetterhelés szempontjából 
alacsony kibocsátású tevékenységi körrel rendelkező ipari tevékenység számára kell 
biztosítani. 
A vasútállomástól nyugatra és keletre található jó néhány ingatlant ipari- és kereskedelmi 
gazdasági terület-felhasználási kategóriába soroltuk.  
 
A legjelentősebb gazdasági területet a Jóbarátság Mezőgazdasági és Vagyonkezelő 
Szövetkezet és az Agro-Milch Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági üzemi 
területe a sikátori út mellett, a település észak-keleti részén. Itt több gazdasági épület is 
található, melyek a növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez kapcsolódnak. A terület 
keleti irányban bővül egy kereskedelmi gazdasági területtel. A mezőgazdasági üzemi terület 
bővítése nem tervezett. 
További gazdasági épületek vannak a településen a 82.sz. főút és a vasút találkozásánál, a 
település ÉNY-i végénél. Itt található a régi Malomipari Vállalat, melynek helyén most egy 
műanyagelem-gyártó kft. üzemel. A vasútállomástól északabbra van egy Tüzelő és 
építőanyag-kereskedő, továbbá egy benzinkút. A 82-es nyugati oldalán kereskedelmi 
gazdasági területet tervez a község a Pápa-Kisbér úti kereszteződésig. 
Ipari gazdasági terület még a külterületen a 0141/1-2 hrsz-ú terület, valamint a 0102 hrsz-ú. 
Kereskedelmi szolgálató gazdasági területet találunk még a Kossuth Lajos u. és a 82-es főút 
déli kereszteződésénél, a hulladékudvar mellett (0165/2 hrsz.). 
 
Tervezett gazdasági területek: 
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 Kereskedelmi és szolgálató gazdasági terület kijelölése a 82-es sz. főút és a Pápa felé 
vezető utak által közrezárt területen; 

 Kereskedelmi és szolgálató gazdasági terület kijelölése a településre északról 
beérkező vasútvonal nyugati és keleti felén; 

 Kereskedelmi és szolgálató gazdasági terület kijelölése a 0141/2 hrsz-on, mellyel a 
szomszédos ipari terület bővítése a cél. 

 
Zöld területek: 
A zöldfelületi rendszer önálló területi elemeként megjelenő részei a zöldterületek (közkertek, 
lakóterületi zölddel fedett területek), mezőgazdasági területek, a természetközeli területek és 
az erdők. 
Új zöldterület kijelölése egy helyen történt a kedvezőtlen terepviszonyok miatt 06 hektáron. 
 
Különleges területek: 
A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 
sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába.  
A beépítésre szánt különleges területeknek az alábbi fajtája található meg a településen: 
Külterületen mezőgazdasági, üzemi célra kijelölt területek, melyek a település belterületétől 
délkeletre található (094/10, 094/13). A terület beépítésének lehetőségei épületek elhelyezése 
tervezett alacsony intenzitással nagy zöldfelületekkel. 
A beépítésre nem szánt különleges területeknek a következő fajtáit különböztetjük meg a 
településen: 

- A különleges területfelhasználási kategóriába soroljuk a meglévő temető területét. Ez 
a rendezési terv távlatában bővítést nem igényel. 

- Különleges sportterület a Könyves Kálmán utca végén található sportpálya, valamint a 
település nyugati felén, külterületen működő crosspálya, mintegy 12 ha-on fásított 
környezetben. 

- A Kossuth Lajos u. és a 82-es főút déli kereszteződésénél a hulladékudvar területe 
található. 
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Veszprémvarsány területi mérlege 
 

Területfelhasználási egység 
Terület 

(ha) 
Falusias lakóterület 116,8 

Településközpont vegyes terület 5,65 

Kereskedelmi, szolgálató gazdasági terület 41,7 

Gazdasági ipari terület 35,3 

Különleges terület - Mezőgazdasági, üzemi 
terület 

5,32 

Közúti közlekedési terület 37,94 

Kötöttpályás közlekedési terület 10,6 

Közműterület 2,03 

Zöldterület 0,9 

Gazdasági erdőterület 716,1 

Védelmi erdőterület 26,07 

Kertes mezőgazdasági terület 50,6 

Általános mezőgazdasági terület 1041,7 

Természetközeli terület 0,45 

Vízgazdálkodási terület 10,01 

Különleges terület - Sportterület 13,3 

Különleges terület - Temető 3,15 

Különleges terület - Hulladékkezelő, -lerakó 0,16 

Összesen 2117,78 
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Veszprémvarsány területi mérlege
Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgálató gazdasági terület
Gazdasági ipari terület
Különleges terület - Mezőgazdasági, üzemi terület
Közúti közlekedési terület
Kötöttpályás közlekedési terület
Közműterület
Zöldterület
Gazdasági erdőterület
Védelmi erdőterület
Kertes mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület
Természetközeli terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges terület - Sportterület
Különleges terület - Temető
Különleges terület - Hulladékkezelő, -lerakó
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 

 
 

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok kerültek 
figyelembevételre: 
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), 
- Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve. 
 
 
MaTrT 
 
A törvény meghatározza Magyarország területének elsődleges területfelhasználási kategóriáit, 
közlekedési és egyéb nyomvonalas fő infrastruktúra 
hálózatát, valamint védelmi és korlátozási övezeteit. 
 
Veszprémvarsányra vonatkozóan a következő országos 
jelentőségű műszaki és infrastruktúra-hálózatokat és egyedi 
építményeket tartalmazza az ország szerkezeti terve: 

- Főút (Meglévő), 
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya. 

 
 
  

MaTrT szerkezeti tervlapjának kivonata 
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- Ökológiai hálózat övezetei: 
Veszprémvarsány ökológiai hálózat ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezetével 
érintett.  
 

 
MaTrT 3/1. számú övezeti tervlapjának kivonata 

 
 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha: 
- a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
Veszprémvarsányban e két tényező együttesen nem áll fenn, ezért az ökológiai folyosó 
területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki! 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és 
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
 
 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében 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. 
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Veszprémvarsányban a kijelölt beépítésre szánt területek nem sértik és veszélyeztetik a 
szomszédos ökológiai hálózat elemeit. 
 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 
 
 
Ökológiai hálózat magterületének övezete 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 

- a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
- a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 
Veszprémvarsányban e két tényező együttesen nem áll fenn, ezért a magterületen beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki! 
 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok 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. 
 
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. 
 
Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
 
Veszprémvarsányban a kijelölt beépítésre szánt területek nem sértik és veszélyeztetik a 
szomszédos ökológiai hálózat elemeit. 
 
 
- Erdők övezete: 
Veszprémvarsány erdők övezetével érintett.  
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MaTrT 3/3. számú övezeti tervlapjának kivonata 

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 által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 
 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlés Elnökének a 5/2020.(V.5) 
önkormányzati rendeletével került elfogadásra Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területrendezési Terve. A rendelet 2020. május 15-én lépett hatályba. 
 
Veszprémvarsányra vonatkozóan a következő országos jelentőségű műszaki és infrastruktúra-
hálózatokat és egyedi építményeket tartalmazza az Győr-Moson-Sopron Megye szerkezeti 
terve: 

- Főút (meglévő), 
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya, 
- Főút (tervezett), 
- Vasúti mellékvonal, 
- Földgázszállító vezeték (tervezett), 
- Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat (tervezett), 
- Mellékút (meglévő), 
- Mellékút (tervezett). 
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 2. melléklet tervlapjának kivonata 
 
 
Győr-Moson-Sopron Megye szerkezeti terve Veszprémvarsány területét az MaTrT-vel 
összhangban települési, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe is sorolja. 
 
Megyei térségi övezetekkel való összhang vizsgálata:  
 

Győr-Moson-Sopron megye térségi övezetek 
Veszprémvarsány 

közigazgatási 
területe érintett 

Ökológiai Hálózat magterületének övezete x 
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának övezete x 
Ökológiai Hálózat pufferterületének övezete x 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete x 
Erdők övezete  x 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  x 
Tájképvédelmi terület övezete  x 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett - 
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települések  
Vízminőség-védelmi terület övezete  x 
Nagyvízi meder övezete  - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település - 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések - 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete  - 
Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések x 
Győri agglomeráció és a Soproni nagyvárosi településegyüttes övezete x 
Natúrparkok övezete x 
Natura 2000 területek övezete - 
Árvízi kockázatkezelési terület övezete  - 
Széleróziónak kitett terület övezete  x 
Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete  x 
Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete  x 

 
- Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
Veszprémvarsány ökológiai hálózat ökológiai folyosó, magterület és pufferterület övezetével 
érintett.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/1. melléklet tervlapjának kivonata 
 
Az OTRT szerint a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület országos övezet.  Az 
országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént. 
 
 
- Kíváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
Veszprémvarsány jó termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/2. melléklet tervlapjának kivonata 
 
Az OTRT szerint a jó termőhelyi adottságú szántók övezete valójában országos övezet.  Az 
országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént. 
 
 
- Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
Veszprémvarsány erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetével érintett.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/3. melléklet tervlapjának kivonata 
 
Az OTRT szerint az erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete országos övezet.  
Az országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént. 
 
 
- Tájképvédelmi terület övezete 
Veszprémvarsány tájképvédelmi terület övezetével érintett.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/4. melléklet tervlapjának kivonata 
 
Az országos övezeteknél a megfelelőség igazolása megtörtént. 

 
 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
Veszprémvarsány vízminőség-védelmi terület övezetével érintett.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/6. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 
mely a vízminőség-védelmi területeket érintené.  

 
 
- Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
Veszprémvarsány földtani veszélyforrás terület övezetével érintett.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/11. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 
mely földtani veszélyforrások jelenlétét felerősítené.  

 
 
- Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 
Veszprémvarsány a győri agglomeráció övezetével érintett.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/12. melléklet tervlapjának kivonata 
 
 
- Natúrparkok övezete 
Veszprémvarsány a natúrparkok övezetével érintett.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/13. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 
mely a Natúrparkra jelentős negatív határral bírna.  

 
 
- Széleróziónak kitett terület övezete 
Veszprémvarsány széleróziónak kitett terület övezetével érintett.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/16. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A településszerkezeti tervvel nem kerül olyan új területfelhasználású terület meghatározásra, 
mely a széleróziónak kitett területekre jelentős negatív határral bírna.  

 
 
- Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
Veszprémvarsány nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezetével 
érintett.  
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Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/17. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A szerkezeti tervvel megújuló energia hasznosítására szolgáló terület kijelölése nem történik.  
 
 
- Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
Veszprémvarsány külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület 
övezetével érintett.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/18. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A szerkezeti tervvel bányaterület kijelölése nem történik.  
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5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI 
EREDMÉNYE 

 
Az előző településszerkezeti terv készítésénél nem készült biológiai aktivitás számítás, ezért 
az meglévő területfelhasználás változtatásából indultunk ki. 
 
 
Változással érintett területek: 
 
I., Különleges sportolási terület (Ksp) – Falusias lakóterület  

– Hrsz.: 908,889, 888, 885, 881/2, 878/2, 849, 850: 
- Előző terv:  Ksp 
- Jelenlegi terv: Lf 
- Területe:  1,12 ha 

 
II., Különleges sportolási terület (Ksp) - Mezőgazdasági terület (Má) – Hrsz.: 071/8: 

- Előző terv:  Ksp 
- Jelenlegi terv: Má 
- Területe:  2,45 ha 

 
III., Mezőgazdasági terület (Mr) - Különleges sportolási terület (Ksp) – Hrsz.: 014/3: 

-  Előző terv:  Mr 
- Jelenlegi terv: Ksp 
- Területe:  12,25 ha 

 
IV., Mezőgazdasági terület (Mk) - Gazdasági erdőterület (Ev) – Hrsz: 014/1-2:  

- Előző terv:  Mk 
- Jelenlegi terv: Ev 
- Területe:  1,6 ha 

 
V., Mezőgazdasági terület (Mr) – Ipari gazdasági terület (Gip) – Hrsz: 0141/2:  

- Előző terv:  Mr 
- Jelenlegi terv: Gip 
- Területe:  1,41 ha 

 
VI., Mezőgazdasági terület (Mk) – Falusias lakóterület (Lf):  

- Előző terv:  Mk 
- Jelenlegi terv: Lf 
- Területe:  7,5 ha 

 
VII., Mezőgazdasági terület (Msz) - Falusias lakóterület (Lf) – Hrsz: 019/2-7:  

- Előző terv:  Msz 
- Jelenlegi terv: Lf 
- Területe:  6,48 ha 

 
VIII., Mezőgazdasági terület (Msz) - Falusias lakóterület (Lf) – Hrsz: 017:  

- Előző terv:  Msz 
- Jelenlegi terv: Lf 
- Területe:  7,06 ha 
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IX., Mezőgazdasági terület (Msz) – Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)  

– Hrsz: 050/12-19:  
- Előző terv:  Msz 
- Jelenlegi terv: Gksz 
- Területe:  8,07 ha 

 
X., Mezőgazdasági terület (Msz) – Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)  

– Hrsz: 063, 066/5-7, 068/23-25, 068/28-31:  
- Előző terv:  Msz 
- Jelenlegi terv: Gksz 
- Területe:  11,41 ha 

 
XI., Falusias lakóterület (Lf) – Zöldterület (Z) – Hrsz: 02/3:  

- Előző terv:  Lf 
- Jelenlegi terv: Z 
- Területe:  0,6 ha 

 
 
A változások számszerűsítve: 
 

Területfelhasználási 
egységek 

Hatályos szerkezeti tervből számított 
biológiai aktivitás 

Új szerkezeti tervből számított 
biológiai aktivitás 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 
aktivitásérték 

Terület 
(ha) 

Biológiai 
aktivitásérték 

szorzó 

Biológiai 
aktivitásérték 

Falusias lakóterület 95,7 2,4 229,68 116,8 2,4 280,32 

Általános mezőgazdasági 
terület 

1100,6 3,7 4072,22 1041,7 3,7 3854,29 

Kertes mezőgazdasági 
terület 

58 5 290 50,6 5 253 

Zöldterület 0,3 6 1,8 0,9 6 5,4 

Védelmi erdőterület 24,3 9 218,7 26,07 9 234,63 

Különleges terület - sport 
és szabadidő 

4,4 6 26,4 13,3 6 79,8 

Differenciált számítás 

Ipari gazdasági terület 33,6 0,4 13,44 35,3   69,82 

        3,5 5 17,5 

        6 7 42 

        25,8 0,4 10,32 

Kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

9,5 0,4 3,8 41,7   115,6 

        7,3 5 36,5 

        9,9 7 69,3 

        24,5 0,4 9,8 
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Összesen 1326,4   4856,04 1326,37   4892,86 

 
 


