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1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
 

1.1 A településrendezési javaslatok 
 

1.1.1 Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 

1.1.1.1 Beépítésre szánt területek 
 
 
LAKÓTERÜLETEK 
 
A szerkezeti terv a meglévő lakóterületeket a sajátos használat és a kialakult vagy tervezett 
építési jelleg alapján falusias lakóterület és kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe 
sorolja, melyeket a szabályozási terv az egyéni jelleg alapján övezetekre tagol.  
 
Tervezett lakóterületi fejlesztések: 

 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 lakóterületek kialakítása az igények függvényében több ütemre bontva történne. Az egyes 
fejlesztési területek egymástól jelentősen különböző lehetőségekkel bírnak, így a 
fejleszthetőség esélyének fenntartása érdekében a szabályozási tervben mindegyiket 
szerepeltetjük. 
 
 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK 
 
A szerkezeti terv településközponti vegyes területként kezeli az olyan területeket, ahol 
lakóépületek és intézmények vegyesen megtalálhatók.  
A település központját az Ady Endre u. – Könyves Kálmán u. – Kossuth Lajos u. kereszteződése 
képezi. Itt található a buszmegálló, étterem, bolt, posta épülete. A másik településközponti 
terület az Iskola u. – Petőfi S. u. - Kossuth L. u. tömbje, ahol az óvoda, iskola, bölcsőde, 
művelődési ház, orvos található.  
Ezeken kívül nem javasoltunk kijelölni új településközpont vegyes területet. 
 
 
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: 
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Külterületen mezőgazdasági, üzemi célra kijelölt területek, melyek a település belterületétől 
délkeletre található (093/10, 093/13). A terület beépítésének lehetőségei épületek elhelyezése 
tervezett alacsony intenzitással nagy zöldfelületekkel. 
 
 
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. Itt már jelenleg is gazdasági tevékenység 
folyik: üzemanyagtöltő állomás, fatelep, fóliaüzem, autómosó, bolt. 
A tervezett kereskedelmi gazdasági terület is a meglévő gazdasági területhez kapcsolódik, a 82-
es számú főúttól nyugatra. a közúti és vasúti közlekedés szempontjából így jól ellátható lesz. 
Ipari gazdasági területet találunk még a Sikátor felé vezető út délkeleti felén, ez a volt Tsz 
épületei, melyekben jelenleg is különböző vállalkozások működnek. Illetve még a külterületen 
a 0141/1-2 hrsz-ú terület, valamint a 0102 hrsz-ú telek ipari gazdasági terület még. 
Kereskedelmi szolgálató gazdasági területet találunk még a Kossuth Lajos u. és a 82-es főút 
déli kereszteződésénél, a hulladékudvar mellett (0165/2 hrsz.). 
Látványvédelmi szempontból a terület többi határán is védőfásítás kialakítását határoztuk meg. 
 
 

1.1.1.2 Beépítésre nem szánt területek 
 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
A település beépítésre nem szánt külterületén a szántó és az erdő területek dominálnak. Az 
igazgatási terület közel 49 %-a szántó, 35 %-a pedig erdőterület. Az erdő területek főként a 
település déli részét uralják, a síkabb településrészeket szántóterületek foglalják el az általuk 
közrezárt területek osztódnak egyéb terület felhasználási kategóriákra. 
A mezőgazdasági növénytermesztés jelentős mind a gazdasági vállalkozások számát, mind az 
egyéni gazdálkodókat tekintve. 
A közigazgatási területen belül mezőgazdasági kiskert és gyümölcsös terület is található. A 
település területén birtokközpont kialakításának igénye nem merült fel. 
A 018/6 hrsz-ú területen a jelenlegi tervek szerint hűtőház lesz. 
A mezőgazdasági területek megközelíthetősége biztosított. A rendezési tervben a külterületi 
mezőgazdasági területeket érintő minőségi, és területét tekintve nagyságrendi változás a 
tervezett különleges sportterület, lakóterület, valamint a gazdasági kereskedelmi terület 
megvalósulása esetén várható. Ezek a fejlesztési elképzelések a jelenleg művelés alatt álló 
területek nagyságát csökkentik. 
 
 
ZÖLDTERÜLETEK 
 
Veszprémvarsány zöldfelületi ellátottsága úgy bel-, mint külterületen kielégítő. A zöldfelületi 
elemeinek összekötésével egy összefüggő hálózat alakítható ki, mely hosszútávon biztosítaná 
a térség ökológiai egyensúlyát. 
Veszprémvarsány belterületén a zöldterületek nagyságán és minőségükön javítani lehetne. 
Közpark jellegű területek ülő alkalmatosságokkal, játszószerekkel való felszerelése a lakosság, 
ill. a településre látogatók számára is lehetőséget biztosít a megpihenésre, aktív időtöltésre. 
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Az utak fásítása, azok fenntartása szintén fontos feladat a zöldfelületi rendszer működése 
szempontjából. 
A külterület legnagyobb zöldfelületi egységét az erdők alkotják. Az erdőterületek a táj 
legfontosabb elemeinek egyike, mivel esztétikai, ökológiai és termelési potenciáljuk általában 
a legmagasabb és az emberi egészségre is jótékony hatással vannak. Az erdő magasan 
szervezett életközösség, amely hosszú fejlődés eredménye. Számos növény és állatfaj élőhelyét, 
táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. Az erdőnek e miatt kiemelkedő szerepe 
van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás fenntartásában. Fenntartásuk, megőrzésük 
nélkülözhetetlen. 
A mezővédő erdősávok hasonló tulajdonságokkal, szerepkörrel bírnak, mint az erdők e miatt 
pótlásuk, fenntartásuk szintén nélkülözhetetlen. 
 
Fontos, hogy a leendő növényzettelepítéseket csak gondos előkészítő munka és tervezés után 
lehet elkezdeni. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a kialakuló zöldfelületeken a tájra, 
környezetre jellemző növénytársulásokat, őshonos fafajokat telepítsenek. 
Kerülni kell a tájidegen, növények telepítését, előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták 
alkalmazását. 
 
 
ERDŐTERÜLETEK 
 
A települést déli irányból a Bakony jelentős kiterjedésű erdőterületei érintik. A közigazgatási 
terület mintegy 35 %-a erdőterület.  
A fejlesztések a település erdőterületeit közvetlenül nem érintik, ugyanakkor van tervezett 
gazdasági fejlesztési terület, amely a tájvédelmi területbe övezetébe esik. 
A környezetvédelmi célok indokolják az utak, folyók menti fásítást és a mező védőerdősávok 
telepítését. 
Az erdőfelújításoknál és az erdőtelepítéseknél előnyben kell részesíteni az őshonos fafajokat.  
 
 
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK 
 
Veszprémvarsány Győrtől számított távolsága közúton 18 km. Legegyszerűbben a 82-es számú 
főúton közelíthető meg akár Győr, akár Pápa, vagy Veszprém irányából is. Ez az út a település 
főtengelye is egyben.  
Vasúti kapcsolattal is rendelkezik a település. A vasút személyszállításban betöltött szerepe 
jelenleg minimális, a szolgáltatás fejlesztése lehetséges. A vasútvonal fejlesztési terveiről nincs 
információ, viszont a távlati fejlesztési lehetőségeit tekintve az esetleges P+R parkolók 
helyigényével érdemes foglalkozni. 
A teherszállításban a vasút melletti gazdasági területek fejlődésével jelentős szerepe lehet 
továbbra is. 
 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
A különleges terület nagy része a község szempontjából meghatározó jelentőségű egyedi 
sajátosságokkal rendelkező intézmények területét foglalja magába.  

A beépítésre nem szánt különleges területeknek a következő fajtáit különböztetjük meg a 
településen: 
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- 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. 
 

 
 

1.1.1.3 Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 
A település szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemei a meglévő országos 
közutak, vasútnyomvonal, önkormányzati kezelésben álló helyi gyűjtőutak. 
 
Tarjánpuszta déli külterületét keresztülszeli a 82-as főút. A 8226-os számú Ravazd-
Győrasszonyfai országos mellékút a település belterületén keresztül halad át, amely a település 
főtengelye is egyben. A település belterületét a Győr-Veszprém vasútvonal tagolja ketté.  
 
 

1.1.1.4 Védelmi és korlátozó elemek 
 
Az országos közutak külterületi szakaszain a tengelyvonaltól számított 50-50 m távolságon 
belül, ahol építményt elhelyezni a közlekedési hatóság engedélyével lehet, 
Közművezetékek és közműlétesítmények védőtávolságán belül a vonatkozó előírások szerint. 
Vízfolyások melletti partéltől számított 6-6 m-es területsávjában a mederfenntartást akadályozó 
építmény nem helyezhető el. 
Temetők telekhatárától számított 50 m-es környezet kegyeleti védőtávolság, ahol kegyeletsértő, 
zajos tevékenység nem folytatható. 
 
Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. 
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1.2 A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 
 
 

1.2.1 A településszerkezeti változások bemutatás 
 

Veszprémvarsányban lévő településszerkezeti változások: 
• 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; 
• A 014/3 hrsz-ú telken az ottvégzett sporttevékenység miatt, mezőgazdasági területből 

különleges sportpálya területbe soroljuk át; 
• Ennek szomszédságában a 014/1-2 hrsz-ú telkek védelmi erdőbe kerülnek át; 
• A Zrínyi Miklós utcától északra, a 82-es főút telkek végeinek leválasztásával tartalék 

falusias lakóterület kialakítása (019/2-7 hrsz.); 
• A Gábor Áron u. folytatása a Herczeg u. irányába: sportterületből falusias lakóterületek 

kijelölése; 
• Zrínyi Miklós utca déli részén a telkek megosztásával tartalék falusias lakóterület 

kialakítása (017 hrsz.); 
• Ady Endre u. és a 82. sz. főút által közrezárt területek tartalék falusias lakóterületté 

minősítése; 
• 071/8 hrsz-ú terület mezőgazdasági területté minősül vissza a nem megvalósult sportterület 

miatt; 
• A 02/3 hrsz-ú területet falusias lakóterületből zöldterületbe soroljuk a kedvezőtlen 

terepviszonyok miatt. 
 
 
 

1.2.2 A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 
 

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), 



Veszprémvarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat 8 
 

Németh Eszter  9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.com   +36 20/476-2998 
 

- 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 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  x 
Tájképvédelmi terület övezete  x 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
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 

 
 
 
 
 
A MaRT 91.§ (1) bekezdése értemében a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel 
való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál tett 
előírások figyelembevételével a hatályos megyei területrendezésitervben szereplő települést 
érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük figyelembe: 

MaTrt-ben került meghatározásra: 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (az erdők övezete az MaTrT-ben 

került meghatározásra) 

- erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (az erdők övezete az MaTrT-ben 

került meghatározásra) 

- magterület övezete  
- pufferterület övezete 

- ökológiai folyosó terület övezete  
Megyei terv tartalmazza, de a MaTrT nem állapítja meg: 

- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete  
- Tájképvédelmi terület övezete  
- Vízminőség-védelmi terület övezete  
- Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
- Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete 
- Natúrparkok övezete 
- Széleróziónak kitett terület övezete 
- Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
- Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
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- 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 

 
 
 
 
- Kíváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete 
Veszprémvarsány jó termőhelyi adottságú szántók övezetével érintett.  

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/2. melléklet tervlapjának kivonata 
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- 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 

 
 
 
 
- Tájképvédelmi terület övezete 
Veszprémvarsány tájképvédelmi terület övezetével érintett.  

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/4. melléklet tervlapjának kivonata 
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- Vízminőség-védelmi terület övezete 
Veszprémvarsány vízminőség-védelmi terület övezetével érintett.  

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/6. melléklet tervlapjának kivonata 

 
 
 
 
- Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
Veszprémvarsány földtani veszélyforrás terület övezetével érintett.  

 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/11. melléklet tervlapjának kivonata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veszprémvarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat 17 
 

Németh Eszter  9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.com   +36 20/476-2998 
 

- 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.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/13. melléklet tervlapjának kivonata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veszprémvarsány településrendezési eszközeinek felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat 18 
 

Németh Eszter  9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A. trendterv@trendterv.com   +36 20/476-2998 
 

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

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/16. melléklet tervlapjának kivonata 

 
 
 
 
- Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
Veszprémvarsány nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezetével 
érintett.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/17. melléklet tervlapjának kivonata 
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- 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 megyei övezeteket, amit a MaTRT szerinti miniszteri rendelet vezet be, a most készülő 
településrendezési tervnél a meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását 
figyelembevéve kell lehatárolni. 
 
 

 

1.2.3 Településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel való 
összhang vizsgálata 

 

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. decemberében fogadta el 
a község településképi arculati kézikönyvét. Az arculati kézikönyv lehatárolta az eltérő 
karakterű településrészeket és azokra ajánlásokat adott. A TAK a 2017-ben hatályban lévő 
településszerkezeti elhatározások figyelembevételével készült. Mivel a felülvizsgált új 
szerkezeti tervben vannak a hatályoshoz képest eltérő fejlesztésű célú területek, ezért a TAK és 
a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtését 
biztosítani kell a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésének előírása szerint.  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2018.(XI.09.) 
önkormányzati rendeletével (továbbiakban TKR) fogadta el a község településképi rendeletét. 
A TKR 1. mellékletében meghatározásra kerültek a településkép szempontjából meghatározó 
területek.  
 
A TKR-ben elrendelt helyi védelmek a szabályozási és a szerkezeti tervre átvezetésre kerületek.  
 
A TAK és a TKR HÉSZ-szel való összhangjának megteremtését a 314/2012.(XI. 8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint lefolytatott eljárás lefolytatásával biztosítani kell! 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK  
 

2.1 Tájrendezési javaslatok 
 

2.1.1 Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
 
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. 
 
 
 

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

 

 

 

2.1.3 Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
 
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 mily módon, 
mennyire harmonikusan fonódik egymásba.  
Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a régió 
tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól.  Mivel a tájképi hatások alapvetően a 
területhasznosítástól és a domborzattól ill. annak borítottságától függ, a beruházásoknál ügyelni 
kell a tájba illesztés kritériumaira.  A tájba illesztés a létesítményeknek, az építményeknek a 
táji adottságok messzemenő figyelembevételével történő elhelyezése és környezetalakítása. 
Ennek érdekében a létesítményeket, építményeket jellegüktől függően védőfásítással kell 
ellátni. 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) 

 
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)  

nyírás. 
 

 

Az alábbiakban tájjelleg kialakítására alkalmas növényfajokat közöljük, valamint a tiltott fajok 
listáját, a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályait, FVM 
növényvédelmi rendeletét 

 
 

Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája 
Őshonos fafajok 

 
Tudományos név Magyar név 
Acer campestre mezei juhar 
Acer platanoides korai juhar 
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 
Acer tataricum tatár juhar 
Betula pendula közönséges nyír 
Carpinus betulus közönséges gyertyán 
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Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris 
Fraxinus excelsior magas kőris 
Fraxinus ornus virágos kőris 
Malus sylvestris vadalma 
Populus nigra fekete nyár  
Populus termula rezgő nyár 
Prunus avium madárcseresznye 
Prunus padus zselnicemeggy 
Pyrus pyraster vadkörte 
Quercus cerris csertölgy 
Quercus petraea kocsánytalan tölgy 
Quercus pubescens molyhos tölgy 
Quercus robur kocsányos tölgy 
Salix alba fehér fűz 
Sorbus aria lisztes berkenye 
Sorbus aucuparia madárberkenye 
Sorbus domestica házi berkenye 
Sorbus torminalis barkóca berkenye 
Tilia cordata kislevelű hárs 
Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 
Ulmus glabra hegyi szil 
Ulmus laevis vénicszil 
Ulmus minor mezei szil 
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

 
Öshonos cserjefajok 

 
Tudományos név Magyar név 
Berberis vulgaris közönséges borbolya 
Cerasus fruticosa csepleszmeggy 
Cornus mas húsos som 
Cornus sanguinea veresgyűrű som 
Coryllus avellana közönséges mogyoró 
Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster niger fekete madárbirs 
Crataegus laevigata kétbibés galagonya 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 
Euonymus europeus csíkos kecskerágó 
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 
Hedera helix közönséges borostyán 
Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Lonicera xy 

losteum ükörke lonc 
Prunus spinosa kökény 
Prunus tenella törpemandula 
Rosa canina gyepűrózsa 
Rosa pimpinellifolia jajrózsa 
Rubus caesius hamvas szeder 
Salix cinerea rekettyefűz 
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Spiraea media szirti gyöngyvessző 
Viburnum lantana ostorménfa 
Viburnum opulus kányabangita 
Vinca minor kis télizöld meténg 

 
 
 

Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok 
 

Tudományos név Magyar név 
Acer ginnala tűzvörös juhar 
Aesculus carnea vadgesztenye 
Aesculus hippocastanum vadgesztenye 
Catalpa bignonioides szivarfa 
Colutea arborescens sárga borsófa 
Corylus colurna törökmogyoró 
Ginkgo biloba páfrányfenyő 
Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 
Liriodendron tulipifera  tulipánfa 
Malus baccata díszalma 
Platanus × acerifolia közönséges platán 
Prunus × cistena vérszilva 
Salix caprea kecskefűz 
Sophora japonica japánakác 
Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye 
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
Tilia tomentosa ezüsthárs 
Prunus fruticosa csepleszmeggy 
Prunus serrulata díszcseresznye 

 
 
 

Tiltott fajok listái: 
 

1143/2014. EU rendelet 
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 

 és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
 
A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős 
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő 
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó 
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe 
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, 
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
 
A listában szereplő növényfajok: 
 

Magyar név Tudományos név 
borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 
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kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 
vízijácint Eichhornia crassipes 
perzsa medvetalp Heracleum persicum 
sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 
hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 
fodros átokhínár Lagarosiphon major 
nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 
sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 
sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 
közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 
keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 
ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 
kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 

 
 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

 
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és 
termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 
2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 
 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 
Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 
 
 
2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 
alkörmös Phytolacca americana 
japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 
kanadai aranyvessző Solidago canadensis 
magas aranyvessző Solidago gigantea 
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parlagfű Ambrosia artemisifolia 
selyemkóró Asclepias syriaca 
süntök Echinocystis lobata 
 
 
 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
a növényvédelmi tevékenységről 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az 
alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum 
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 

 
 

 

2.1.4 Biológiai aktivitásérték változása 
 

Az előző településszerkezeti terv készítésénél nem készült biológiai aktivitás számítás, ezért az 
meglévő területfelhasználás változtatását írjuk le. 
 
 
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 
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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 

 
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 
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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 

Összesen 1326,4   4856,04 1326,37   4892,86 

 
 
Értékelés: 
A táblázat adatai alapján, a változásokat a biológiai aktivitás értékeivel számolva láthatjuk, 
hogy az új szerkezeti tervből számított aktivitás érték nagyobb, mint a hatályos tervből 
számított. Így a továbbiakban ezzel teendőnk nincs, a tervezett szerkezeti terv módosítás, 
megfelel a vizsgálatnak. 
 
 

 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
 
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület 
mennyisége és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, de 
az értékes épített elemek védelméhez azok környezetének megfelelő kialakítása is 
hozzátartozik.  
 

 

 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
 
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület 
mennyisége és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, 
ugyanakkor értékes épített elemek védelméhez, azok környezetének megfelelő kialakítására is 
szolgál. 
Veszprémvarsány belterületén a zöldterületek nagyságán és minőségükön javítani lehetne. 
Közpark jellegű területek ülőalkalmatosságokal, játszószerekkel való felszerelése a lakosság, 
ill. a településre látogatók számára is lehetőséget biztosít a megpihenésre, aktív időtöltésre. 
Az utak fásítása, azok fenntartása szintén fontos feladat a zöldfelületi rendszer működése 
szempontjából. 
A külterület legnagyobb zöldfelületi egységét az erdők alkotják. Az erdőterületek a táj 
legfontosabb elemeinek egyike, mivel esztétikai, ökológiai és termelési potenciáljuk általában 
a legmagasabb és az emberi egészségre is jótékony hatással vannak. Az erdő magasan 
szervezett életközösség, amely hosszú fejlődés eredménye. Számos növény és állatfaj élőhelyét, 
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táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. Az erdőnek e miatt kiemelkedő szerepe 
van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás fenntartásában. Fenntartásuk, megőrzésük 
nélkülözhetetlen. 
A mezővédő erdősávok hasonló tulajdonságokkal, szerepkörrel bírnak, mint az erdők e miatt 
pótlásuk, fenntartásuk szintén nélkülözhetetlen. 
 

 

 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
 
Veszprémvarsány zöldfelületi ellátottsága úgy bel-, mint külterületen kielégítő. A zöldfelületi 
elemeinek összekötésével egy öszefüggő hálózat alakítható ki, mely hosszútávon biztosítaná a 
térség ökológiai egyensúlyát. 
 

 

 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 
javaslatok 

 
A zölfelületek ökológiai szerepének erősítését főként azok nagyságának ill. minőségének 
növelésével érhetjük el. A külterület leghatékonyabb eszköze e tekintetben a tájfásítás. A 
tájfásítás, vagyis a külterület tömbös ill. vonalas jellegű fásításai, melyeket a terv tartalmaz 
rendeltetésüktől függően védelmi, esztétikai ill ökológiai szerepet töltenek be. A külterületi 
zöldfelületek   belterületi zöldfelületekkel - utcafásítással,közparkkal, temetővel – összeérve 
ökofolyosót alkotnak, mely hozzásegít a  növény és állatvilág élő és szaporodó helyeinek 
fenntartásához, a zöldfelületek ökológia szerepének erősítéséhez,valamint a kondicionáló hatás 
fokozásához. A zöldfelületek ökológiai szerepének erősítése érdekében az alábbi szempontok, 
elvek érvényesítésére kell törekedni: 
 

• az ökológiai folyosók megtartása, szerepük erősítése, 
• a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzése, 
• a beépítésre nem szánt területek nagy részét kitevő mezőgazdasági területeken olyan 

beépítési lehetőségek meghatározása, amely a mezőgazdasági tájhasználatot nem 
korlátozza, de megakadályozza a termőföld oly mértékű elaprózódását, amely a táj 
károsodását okozó, sűrű rendezetlen beépítést eredményezne, 

• a védelmet igénylő területek, létesítmények elvárásainak biztosítása (pl.: nedves 
élőhelyek), 

• a működésük következtében egyes területek korlátozott használatát okozó 
létesítmények hatásának figyelembevétele (pl.: utak, közműlétesítmények 
védőtávolsága), 

• a külterületi szőlők megóvása. 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
 

A település szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemei a meglévő országos 
közutak, vasútnyomvonal, önkormányzati kezelésben álló helyi gyűjtőutak. 
 
A település területét a következő állami úthálózati elemek érintik: 
 
1. 82 es számú Veszprém- Zirc- Győr másodrendű országos főút 36+538 - 45+829 

szelvények közti szakasza. 
Átlagos napi forgalom: 4755 
Nehézgépjármű forgalom: 265 
 
Ez az út biztosít kapcsolatot északi irányban Győr, valamint az M1 es autópálya, déli irányban 
Veszprém, illetve a Balaton felé. Az út országos hálózati szerepköréből adódóan viszonylag 
nagy forgalmat bonyolít le egész évben, azonban a nyári időszakban megnövekedett 
turistaforgalomból adódóan különösen nagy a forgalmi terhelése.  
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv a belterületi szakasz tehermentesítése 
érdekében a település nyugati oldalán jelölte ki az elkerülő út nyomvonalát. A szabályozási 
tervben ezen nyomvonalhoz igazodva, figyelembe véve településszerkezeti viszonyokat 
adottságokat biztosítottuk az új elkerülő út helyét. Tekintettel a kijelölt nyomvonalon 
tapasztalható domborzati adottságokra, az útszakasz helybiztosítása viszonylag tág keretek 
között értelmezendő, ugyanis a leendő út kialakítása során a nyomvonal és a magassági 
vonalvezetés összehangolása a feltételezett geometriától eltérő megoldást is igényelhet. 
Alternatív megoldásként a település keleti oldalán vezetett nyomvonalat is meghatároztunk, 
mert ezen az oldalon kedvezőbbek a domborzati viszonyok. 
 
 
2. 832 es számú Pápa- Veszprémvarsány másodrendű főút 30+725 - 31+785 szelvények 

közti szakasza 
Átlagos napi forgalom: 2755 
Nehézgépjármű forgalom: 228 
 
Ez az út biztosít kapcsolatot a 82-es és 83-as számú főút (Veszprémvarsány-Pápa) között, több 
település megközelítését is biztosítva. Az út meglehetősen rövid szakaszon érinti a település 
területét. Vonalvezetése az érintett szakaszon alapvetően egyenes, szabályozási szélessége 
megfelelő.  
 
 
3. 8218-as számú Kisbér- Veszprém összekötő út 19+120 - 19+237 szelvények közti 

szakasza 
Átlagos napi forgalom: 1341 
Nehézgépjármű forgalom: 59 
 
Ez az út biztosít kapcsolatot A 81-es és 82-es számú főút (Kisbér - Veszprémvarsány) között. 
Az út rövid szakaszon érinti a település területét. Vonalvezetése az érintett szakaszon 
alapvetően egyenes, szabályozási szélessége megfelelő. 
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4. 82114-es számú Sikátor bekötőút 0+000 - 1+172 szelvények közti szakasza. 
Átlagos napi forgalom: 639 
Nehézgépjármű forgalom: 55 
 
A bekötő út adja Sikátor település kapcsolatát Veszprémvarsány, illetve a 82 es út felé. 
Alapvetően kis forgalommal terhelt mellékút, melynek jelentős forgalomnövekedésére a 
későbbiekben sem kell számítani. Szabályozási szélessége külterületi szakaszon 10-15 m., 
belterületi szakaszon 10-12m között változik. 
 
A belterületi szakasz szűk kialakítása, illetve a 82 es főútra csatlakozó csomópont előnytelen 
geometriai viszonyai miatt a korábbi rendezési tervek új belterületi nyomvonalat, illetve új 
csomóponti kialakításokat tartalmaztak. A hatályos 2018-as módosítás szerint az új nyomvonal 
a be nem épített területeken 22 méter, a lakóházakkal érintett szakaszon 16 méter szabályozási 
szélességgel rendelkezik, s a Könyves Kálmán utca csatlakozásával azonos helyen kialakított 
csomópontban csatlakozik a 82 es számú főúthoz.  
A kialakítást jelen tervben is megtartjuk. 
 
 
5. 8221 -es számú Bakonyszentkirály- Bakonybánk összekötő út 0+000 - 1+572 

szelvények közti szakasza. 
Átlagos napi forgalom: 699 
Nehézgépjármű forgalom: 28 
 
Az út alapvetően rövid szakaszon érinti a település déli határterületét. Az útnak 
Veszprémvarsányt érintő jelentősége nincs. Szabályozási szélessége 20-13,5 m között változik.  
 
 
6. Egyéb kapcsolatok 
 
Veszprémvarsánynak kiépítetlen kapcsolata van Bakonygyiróttal és Bakonyszentlászlóval. 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv jelöli egy új összekötő út létesítésének 
szükségességét a belterületen a jelenlegi Kossuth utca - Petőfi utca nyomvonalon, külterületen 
pedig a Petőfi utca folytatásában található kiépítetlen földút nyomvonalán. Az új összekötő út 
közvetlen kiépített kapcsolatot biztosítana Bakonygyirót és Veszprémvarsány között. Az út 
létesítésének szükségessége nem vitatható, azonban úgy gondoljuk a jelölt nyomvonal nem a 
legalkalmasabb annak kialakítására. Amellett, hogy a kijelölt nyomvonalon a lehetőségekhez 
mérten biztosítjuk az új út kialakításához szükséges területet, alternatív megoldásként a Zrínyi 
utca folytatásában már meglevő földút nyomvonalán is biztosítjuk a lehetőséget az összekötő 
út kialakítására. 
 
A belterületi utak fejlesztése után azon településközi földutak kiépítése következhet, amelyek 
a szomszédos településeket közvetlenül összekötik és egyben a mezőgazdasági területek 
feltárását is szolgálhatják. 
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3.2. Főbb közlekedési csomópontok 
 
A 82-es út 832-es út és a 8218-as út rendkívül balesetveszélyes csomópontja helyén a NIF Zrt. 
már építési tervekkel rendelkezik egy új négyágú körforgalom tekintetében. 
A tervezett csomópont várhatóan megoldja jelenlegi kialakításból adódó balesetveszélyes 
helyzetet. A 82 es út nyugati oldalon tervezett elkerülő szakaszának nyomvonala célszerűen 
ebből a csomópontból indul ki. Az elkészült tervek nem számolnak a 2020-as Megyei 
Rendezési Tervben feltüntetett elkerülő úttal, ezért számítani kell rá, hogy az elkerülő út építése 
esetén a csomópontot újra át kell építeni. 
Másik fontos, a korábbi rendezési tervekben számos alkalommal vizsgált csomópont a 82 es út 
- 82114-es Sikátor bekötőút (Ady Endre utca) - Kossuth Lajos utca - Könyves Kálmán utca 
csomóponti területe. A főútról hegyesszögben kiágazó Kossuth Lajos utca két ága, illetve a 
Könyves Kálmán utca csatlakozása forgalomtechnikailag nem túl szerencsés kialakítás, 
azonban mivel minden forgalmi irány számára megfelelően szabályozott módon biztosított a 
közlekedés, forgalma nem túl jelentős, és jellemzően helyiek használják, problémát nem okoz. 
 
Az ugyanezen oldalon a Könyves Kálmán utca csomópontjától ~100m-re csatlakozó Ady Endre 
utca szakaszának közvetlen kapcsolata a főútra véleményünk szerint nem indokolt, ezt a 
csatlakozást javasoljuk megszüntetni. 
A jelenleg hatályos településrendezési terv az új nyomvonalon tervezett sikátori bekötőút 
csatlakozását a Könyves Kálmán utca csomópontjának szelvényébe helyezi át, ahol egy korrekt 
geometriájú négyágú kereszteződés alakítható ki a jelenlegi csomópontnál lényegesen 
kedvezőbb beláthatósággal. A jelenlegi út belterületi szakasza (Ady Endre utca) mindkét 
irányban zsákutcaként kerül kialakításra, a kapcsolatot az új úttal középen kialakítandó feltáró 
út biztosítja. 
 
A Kossuth utca - Petőfi utca útcsatlakozás kialakítása nem megfelelő települési összekötő út 
számára. Az új út ezen a nyomon történő kialakítása esetén mindenképp számolni kell 
átalakításával. 
Petőfi utca - Szőlő utca csomópont kialakítása a jelenlegi forgalom nagyságok és forgalmi 
irányok figyelembevétele mellett megfelelő, azonban a Petőfi utca összekötő úttá fejlesztése 
esetén geometriai átalakításra szorul.  
 
Zrínyi Miklós utca Rákóczi utcára csatlakozása a jelenlegi lakó utca funkciónak megfelel, 
azonban összekötő úttá fejlesztése esetén átalakításra szorul. 
 
A Kossuth utca - Jókai utca csatlakozás jelenlegi kiépítettségében nem felel meg a műszaki 
elvárásoknak. A településközpont irányában megfelelő a lekerekítő ív geometriája, A másik 
oldalon azonban valószínűleg az árok kialakítása miatt nem biztosított a saját sávon kanyarodás. 
A Jókai Mór utca alatt a csomópont előtt átlósan áthaladó áteresz balesetveszélyesen szűk 
keresztmetszetet biztosít. Az útcsatlakozás kialakítása azért nem jelentett eddig komoly 
problémát, mert a Jókai utca forgalma meglehetősen kicsi, és minden valószínűség szerint 
túlnyomórészt a településközpont felé irányul.  
 
A Kossuth utca templom mögötti “nyúlványa”, mely mindössze öt telek kiszolgálását biztosítja, 
jelenleg kiépítetlen földút. A 2005-ben készült szabályozási terv a 286–os helyrajzi számon 
elhelyezkedő egykori Öregek Napközi Otthona épületét, illetve annak telkét minden oldalról 
közterület által határolva szabályozta ki, a vele határos 290, 289, 288, 287 és 282 hrsz.-ú 
ingatlanok területét részben igénybe véve. A tervezett szabályozási vonalat, illetve közterület 
kialakítást az érintett magántulajdonosok érdekét is figyelembe véve az önkormányzat nem 
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kívánta fenntartani, ezért a 2018-as módosítás szerint a szabályozási vonalat a 286-os hrsz.-ú 
telek határán húzta meg. Tekintettel arra, hogy a Kossuth utca templomot megkerülő 
szakaszának, illetve egyenesen haladó szakaszának csatlakozása és a Kossuth utca 
nyúlványának csatlakozása túlságosan közel került egymáshoz, szükséges lenne az út 
csatlakozások távolságának növelése. A jelenlegi szűk szabályozási szélesség mellett ez 
lehetetlen ezért javasoljuk a szabályozási szélesség oly mértékű bővítését, hogy a két 
csomópont között legalább egy autó felállási hely biztosított legyen.  
 
 
 

3.3. Belső úthálózat 
 
A belső úthálózat gerincét Rákóczi utca Kossuth Lajos utca adja. Ezekre csatlakozó utcák 
(Zrínyi Miklós utca, Gábor Áron utca, Könyves Kálmán utca és Petőfi utca) gyűjtőútként 
funkcionálnak a belső területeken elhelyezkedő Ebédlátó utca, Domb utca, Iskola utca és Horog 
utca tekintetében. A település lakóterületei közötti belső összeköttetést biztosítja a Herceg utca-
Szőlő utca nyomvonal. 
 
 
 

3.4. Közösségi közlekedés 
 
Veszprémvarsány fejlődési lehetőségei nagymértékben függnek a közösségi közlekedési 
hálózatok szolgáltatásainak színvonalától, illetve az elérési sebességektől. 
 
Közúti tömegközlekedés 
A tömegközlekedés a 82-es számú országos főúton a Győr-Veszprém, Győr- Kaposvár, Győr- 
Balatonfüred, Győr- Sikátor, Győr- Veszprémvarsány útvonalon közlekedő Volán buszokkal 
történik. 
Győrből 23 autóbuszjárat indul Veszprémvarsányba hétköznap. Ebből 20 közvetlen járat, 3 
pedig 1 átszállással közlekedő járat.  
Veszprémvarsányból szintén 23 járat megy munkanapokon Győrbe. Ebből 20 közvetlen járat, 
2db 1 átszállással és 1 db 2 átszállással közlekedő járat. 
A jellemző menetidő ~1óra és 45 perc között változik. 
Négy megálló van a település területén: 3 db a Rákóczi Ferenc utcán (egy a vasútállomásnál, 
egy a rendőrörsnél és egy az étteremnél), valamint 1 db a mezőgazdasági telepnél a sikátori 
úton.  
Az autóbusz megállók 500 m rágyaloglási távolság figyelembevételével a település területének 
nagy részét lefedik, azonban a Kossuth utca Petőfi utcai csatlakozáson túli szakasza, a Jókai 
Mór utca, a Petőfi utca és környezete, valamint a Szőlő utca nagy része ezen a körön kívül esik.  
 
A közúti tömegközlekedés esetében reálisan csak járatsűrűség növeléssel lehet a jelenlegi 
színvonalon emelni.  
 
 
Vasúti tömegközlekedés 
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. 
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A vasúti közlekedés fejlesztése a közútinál sokkal nagyobb lehetőségeket rejt magában. A 
Győrszabadhegy-Veszprémvarsány közötti vasútvonal szakasz maximális megengedett 
sebessége 60 km/h. A menetidő alapján az átlagsebesség ~42km/h. A pályageomertia és a 
pályaállapot alapján feltételezhető, hogy a vonalszakasz felújításával könnyen elérhető lehet a 
60-70 km/h-s átlagsebesség, mellyel az utazási idő 30 perc körülre csökkenthető lenne.   
A vasútvonal fejlesztési terveiről nincs információ, viszont a távlati fejlesztési lehetőségeit 
tekintve az esetleges P+R parkolók helyigényével érdemes foglalkozni. 
 
 
 

3.5. Kerékpáros közlekedés 
 
Kiépített kerékpárutak, kitáblázott kerékpáros nyomvonalak jelenleg nem érintik a települést. 
A megyei településrendezési terv már szükségesnek tartja ilyen jellegű útvonalak kiépítését, 
kijelölését, azonban sem az országos, sem a megyei terv nem tartalmazza Veszprémvarsányon 
keresztül kerékpárút kiépítését. 
A településen belüli kerékpáros közlekedés alapvetően az útterületen bonyolódik. Önálló 
kerékpárútra csak a 82-es sz. főút mentén lenne szükség, azonban a rendelkezésre álló 
szabályozási szélesség kerékpárút, illetve kerékpársáv kialakítását az út jelentős átépítése 
nélkül nem teszi lehetővé.  
 
 
 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés 
 
Nagyobb forgalmú utak, utcák mentén többé-kevésbé kiépített gyalogjárda rendszer található. 
Az új beépítések útterületeinek szabályozási szélessége biztosítja a szükséges járdák 
kiépíthetőségét. 
 
 
 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
 
A településen a lakóövezetben a parkolás az ingatlanok saját területén biztosított.  
A község központi területén, a boltnál és az étteremnél, a Takarékszövetkezet előtt, az Általános 
Iskola előtt, a Művelődési ház, valamint a Polgármesteri Hivatal előtt találunk kiépített 
parkolókat. 
További közterületi parkolóhelyek kialakításának igényével kell számolni az alábbi helyeken: 

-Temető  
-Posta 
-Sportpálya 
-Vasútállomás 
-Étterem 
-Művelődési ház 
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4. KÖZMŰVESÍTÁSI JAVASLATOK 
 

 

4.1. Víziközművek 
 
Vízellátás 
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. 
 
 
Szennyvíz-elvezetés 
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. 
 
 
Felszíni vízelvezetés 
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. 
 

 

 

4.2. 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. 
 
Veszprémvarsány fejlesztési területei és javaslatai: 
 
A terület biztonságos villamosenergia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak: 
• „VEVA-ZIRC” 20 kV-os gerincvezeték a 73-02 sz. távműködtetett, oszlopkapcsolón 

keresztül 
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• „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.  
 

Tr. állomás neve Állomás típusa Állomás teljesítménye 
VEVA Műanyagüzem BHTR 630 630 kVA 

Vvarsány Agrokémia OTR20/250 250 kVA 

Vvarsány Műanyagüzem VHTR2x630 630+630 kVA 

Vvarsány TSZ VOTR20/250 160 kVA 

VEVA Segédüzem OTR20/250 160 kVA 

Vvarsány Zrínyi út OTR20/250 250 kVA 

Vvarsány Vízmű OTR20/250 100 kVA 

Vvarsány kg VOTR20/125 160 kVA 

Vvarsány Kossuth u OTR20/250 100 kVA 

Vvarsány GSM Petőfi u OTR20/400 100 kVA 

Vvarsány Iskola u OTR20/250 160 kVA 

Vvarsány Vadászház FOTR35/250 50 kVA 

Vvarsány Keresztúri mjr FOTR35/250 n.a. 

 
 
A kommunális transzformátorállomások terhelése a kellő átalakítások után növelhető. A község 
természetes kommunális villamosenergia fogyasztásának növekedése fedezhető a meglévő 
transzformátorállomásokról. 
 
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 jelen településrendezési tervben a 2021. évi koncepcióban elhatározott fejlesztések 
villamosenergia ellátását vizsgáljuk. 
 
Lf1 jelű falusias lakóterület 

A fejlesztési terület a település NY-i részén található a Zrínyi Miklós utca D-i oldalán. 
A terület villamos-energia ellátása egy új létesítendő „ÚJ KTÁ1” jelű kompakt transzformátor 
állomás létesítésével lehetséges. 
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A terület villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 
- A terület É-i szélét átszelő, „Vvarsány-Bsztlászló-Pápa” megnevezésű 20kV-os 

légvezeték alkalmas oszlopáról új 20 kV-os földkábeles hálózatot kell létesíteni kb. 70 m 
nyomvonalhosszban az „ÚJ KTÁ1” jelű állomás ellátására 

- A 20 kV-os földkábel végére új 20/0,4 kV-os, KTW 630S típusú kompakt transzformátor 
állomást kell létesíteni (ÚJ KTÁ1) 

- NAYY típusú földkábeles elosztóhálózat létesítése (a terület felosztása és a 
fogyasztók számának függvényében) 

 

A térség ellátását szolgáló középfeszültségű gerincvezetékek (20 és 35 kV) a területen haladnak 
keresztül. Ez korlátozásokat jelent a beépítés szempontjából, ezért a gerincvezetékek kiváltása 
(földkábelbe lehelyezése, vagy másik nyomvonalon vezetése) szükségessé válhat, melynek 
költségét a vezeték tulajdonosa és üzemeltetője (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.) a 
kiváltást kezdeményező félre háríthatja. Ezzel a terület kialakításakor számolni kell. 
 

Lf2 jelű falusias lakóterület 

A fejlesztési terület a település NY-i részén található a Zrínyi Miklós utca É-i oldalán, a 82. sz. 
főúttal párhuzamosan, NY-i irányban. 
A terület villamos-energia ellátása egy új létesítendő „ÚJ KTÁ2” jelű kompakt transzformátor 
állomás létesítésével lehetséges. 

A terület villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 
- A területtől D-i irányban található, Zrínyi Miklós utcában haladó, „Vvarsány-Bsztlászló-

Pápa” megnevezésű 20kV-os légvezeték alkalmas oszlopáról új 20 kV-os földkábeles 
hálózatot kell létesíteni kb. 250 m nyomvonalhosszban az „ÚJ KTÁ2” jelű állomás 
ellátására 

- A 20 kV-os földkábel végére új 20/0,4 kV-os, KTW 630S típusú kompakt transzformátor 
állomást kell létesíteni (ÚJ KTÁ2) 

- NAYY típusú földkábeles elosztóhálózat létesítése (a terület felosztása és a 
fogyasztók számának függvényében) 

 
Lf3 jelű falusias lakóterület 

A fejlesztési terület a település K-i szélén található az Ady Endre út és a Rákóczi Ferenc utca 
által alkotott háromszög alakú részen. 
A fejlesztési területtől ÉNY-i irányban található a „Vvarsány kg” megnevezésű transzformátor 
állomás, amelytől induló légvezetékes hálózat kibővítésével a fejlesztési terület villamos 
hálózatra kapcsolható. 

A terület villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 
- "Vvarsány kg" megnevezésű, VOTR 20/125 típusú oszloptranszformátor állomás 

felülvizsgálata, szükség esetén a transzformátor gép cseréje nagyobb teljesítményűre (250 
kVA). 

- NFA2X típusú légvezetékes elosztóhálózat létesítése (a terület felosztása és a 
fogyasztók számának függvényében) 

 
Gksz1 jelű kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület 

A fejlesztési terület a település É-i részén található, a 82. sz. főút NY-i oldalán. 
A terület villamos-energia ellátása egy új létesítendő „ÚJ OTR1” jelű oszloptranszformátor 
állomás létesítésével lehetséges. 
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A terület villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 
- A területtől K-i irányban található „Vvarsány Műanyagüzem” megnevezésű 20kV-os 

légvezeték alkalmas oszlopáról új 20 kV-os légvezetékes hálózatot kell létesíteni kb. 300 
m nyomvonalhosszban az „ÚJ OTR1” jelű állomás ellátására 

- A 20 kV-os légvezetékes leágazás végére új 20/0,4 kV-os, OTR FF1400 típusú 
oszloptranszformátor állomást kell létesíteni (ÚJ OTR1) 

- NAYY típusú földkábeles, vagy NFA2X típusú légvezetékes elosztóhálózat 
létesítése (a terület felosztása és a fogyasztók számának függvényében) 

 

Gksz2 jelű kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület 

A fejlesztési terület a település É-i részén található, a 82. sz. főút K-i oldalán. 
A terület villamos-energia ellátása egy új létesítendő „ÚJ OTR2” jelű átmenő 
oszloptranszformátor állomás létesítésével lehetséges. 

A terület villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 
- A területet átszelő „Vvarsány Műanyagüzem” megnevezésű 20kV-os légvezeték 

alkalmas oszlopára új 20/0,4 kV-os, OTR AF1400 típusú átmenő oszloptranszformátor 
állomást kell létesíteni (ÚJ OTR2) 

- NAYY típusú földkábeles, vagy NFA2X típusú légvezetékes elosztóhálózat 
létesítése (a terület felosztása és a fogyasztók számának függvényében) 

 
A Gksz2 jelű területen a térség ellátását szolgáló középfeszültségű gerincvezeték halad 
keresztül. Ez okozhat gondot is a betelepülő vállalkozások számára, amennyiben a végzett 
tevékenység helyszükséglete azt megkívánja, úgy a gerincvezetékek kiváltása (földkábelbe 
lehelyezése, vagy másik nyomvonalon vezetése) szükségessé válhat, melynek költségét a 
vezeték tulajdonosa és üzemeltetője (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.) a kiváltást 
kezdeményező félre háríthatja. Ezzel a terület kialakításakor számolni kell. 
 
A Gksz jelű területeken létesülő vállalkozások energia igényének függvényében lehet csak 
meghatározni a létesítendő transzformátor állomások teljesítményét. A területek villamos 
energiaellátás szempontjából jó adottságokkal bírnak, ugyanis a térség ellátását szolgáló 
középfeszültségű gerincvezeték a területek közelében halad el, így amennyiben nagyobb 
energiaigény szükséges a végezni kívánt tevékenységhez, új transzformátor állomás létesítése 
is lehetséges hosszú hálózat létesítése nélkül. 
 
 
Közvilágítás 
Veszprémvarsány település meglévő közvilágítási hálózatát kompakt fénycsöves és nátrium-
higanygőzös fényforrású közvilágítási lámpatestek alkotják. A település közvilágítási 
hálózatának üzemeltetését az önkormányzat által megbízott szakcég végzi. 
Az új területek villamos hálózatának kiépítése során a légvezetékes hálózat tartószerkezeteire 
a közvilágítási lámpatestek felszerelhetőek lesznek. A lámpák ellátását az új területek villamos 
energia ellátására kiépítendő közcélú hálózat NFA2X típusú szigetelt szabadvezeték 4+1 
vezetős kialakításából adódóan ki lehet alakítani. 
Az új területek földkábeles ellátása esetén az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. közcélú 
hálózat építése során a közcélú hálózattal közös nyomvonalon, közös földárokba lefekteti a 
közvilágítási földkábeleket is. A földkábelekkel megtáplálhatóak lesznek a közvilágítási 
lámpaoszlopok (kandeláberek). 
Az új területek közvilágítási hálózatát a meglévő közvilágítás vezérlésével össze kell kötni.  
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Az új területeken létesítendő közvilágítási lámpatesteket javasolt korszerű, LED technológiás 
lámpatestekkel kialakítani. 
 
 
Gázellátás 
A településen kiépített középnyomású (3-4 bar) földgáz hálózat üzemel, a fejlesztési területek 
földgázgáz 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. 
 
 
 

4.3. Hírközlés 
 
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak 
és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell 
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.” 
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. 
törvény 31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, 
felújításánál biztosítani kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, 
valamint az egyetemes postai szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök 
elhelyezésének lehetőségét.” 
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, 
további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés 
engedélyezésének feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 
25.) NMHH rendelet, továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) 
NMHH rendelet határozza meg. 
Veszprémvarsány az országos hírközlési hálózatba optikai földkábeles hálózaton keresztül 
kapcsolódik. A hírközlési hálózat szempontjából a település négy szomszédos településsel áll 
összeköttetésben: Sikátor, Bakonygyirót, Ravazd és Bakonyszentkirály. Mind a négy 
településsel optikai földkábeles hálózaton keresztül áll összeköttetésben.  
Postai hírközlés tekintetében a településen posta épület üzemel, mobilposta üzemeltetésére 
nincs szükség. 
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Vezetékes hírközlési létesítmények 

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. 
 

Vezetékes telefon 
A településen vezetékes telefonhálózat minden utcára kiterjedően ki van építve, az országos, 
illetve a nemzetközi távhívó hálózathoz 88-as távhívó számon csatlakozik. A lakosság kb. 70%-
a csatlakozik a vezetékes hírközlési hálózathoz. A távbeszélő hálózatokon keresztül vehető 
igénybe az Internet, e-mail, Telefax és az adatátviteli szolgáltatások, az alközpont és a hálózatok 
jelentős tartalék kapacitással rendelkeznek.  
A vezetékes távközlési hálózattal szemben alapvető követelmény a törzs és elosztóhálózat - 
más közművektől a szabványban előírt távolságok betartásával – közterületen történő 
megvalósítása. 
A nagyegységű kábelek építése általában föld alatt történik, míg az elosztóhálózat, az előfizető 
leágazások a helyszíni adottságoktól függően föld alatt, illetve oszlopsoron kerülnek 
kialakításra. 
A település területén 1 db nyilvános telefonfülke üzemel.  
 

Kábel TV 

A településen kiépített vezetékes televízió hálózat (kábel-tv) a Magyar Telekom Zrt., a Hír-Sat 
2000 Kft, Invitech ICT Services Kft. és az Invitel Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében áll.   

 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
 

Vezeték nélküli internet 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. 
 

Mobiltelefon hálózat 

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.  
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 
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Veszprémvarsány település teljes területén lefedettnek tekinthető, a mobilszolgáltatás 4G 
minőségben elérhető.  
 

Földfelszín feletti műsorszórás 

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. 
 
 
Fejlesztendő terület ellátása 

 
A fejlesztendő területek jelenleg vezetékes hírközlés szempontjából ellátatlan, csak a vezeték 
nélküli hírközlési forma elérhető. A terület bekapcsolását alapvetően jellemzi, hogy célszerű a 
villamos hálózat építéséhez igazítani a hírközlési hálózat építését, amennyiben földkábeles 
hálózat épül, úgy célszerű a hírközlési hálózatot is földkábellel építeni. Légvezetékes fejlesztés 
esetén pedig célszerű a közös tartószerkezet alkalmazása. 
 
Az Lf1 jelű terület bekapcsolására a vezetékes hírközlési hálózatba a Zrínyi Miklós utca 
légvezetékes hálózatának meghosszabbításával, esetleges kapacitás bővítésével van lehetőség. 
Célszerű a területen a földkábeles hálózat építése. 
 
Az Lf2 jelű terület bekapcsolására a vezetékes hírközlési hálózatba a Zrínyi Miklós utca 
légvezetékes hálózatának meghosszabbításával, esetleges kapacitás bővítésével van lehetőség. 
Célszerű a területen a földkábeles hálózat építése. 
 
Az Lf3 jelű terület bekapcsolására a vezetékes hírközlési hálózatba az Ady Endre utca és a 
Rákóczy Ferenc utca légvezetékes hálózatának meghosszabbításával, esetleges kapacitás 
bővítésével van lehetőség. Célszerű a területen a légvezetékes hálózat építése. 
 
A Gksz jelű területek bekapcsolására a vezetékes hírközlési hálózatba a 82 sz. közút mentén 
haladó gerincvezeték felhasításával van lehetőség, amely azonban gazdasági szempontokat 
figyelembe véve nem célszerű a várható alacsony számú előfizetők miatt. A jelenleg elérhető 
vezeték nélküli technológiák segítségével is teljes körű szolgáltatás érhető el. 
 
A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, 
egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját 
beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is ennek igénybevételével 
történhet.  
 
Vezetékes hírközlési hálózat kiépítésekor gazdasági, illetve műszaki szempontból célszerű a 
földfeletti hálózat kialakítása. A föld feletti hálózat vezetékeit célszerű közterületen, a zöld 
sávban elhelyezni. A fejlesztési területek hírközlési hálózatát a meglévő hálózat kibővítésével 
kell kiépíteni. Amennyiben a fejlesztendő terület villamos energia ellátása légvezetékes 
hálózattal történik, célszerű a kisfeszültségű hálózat tartószerkezeteit felhasználva közös 
oszlopsoros hírközlő hálózatot kiépíteni. Földkábeles erőátviteli hálózat esetén célszerű a 
hírközlő hálózatot is földkábeles hálózattal megvalósítani, azonban ennek kivitelezése 
költségesebb. A földkábeles hálózat mind üzembiztonsági, mind pedig esztétikai szempontból 
előnyösebb. 
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Vezeték nélküli mobil hírközlés szempontjából a megfelelő vételi viszonyok eléréséhez 
valamint a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki berendezések 
megjelenése miatt további antennák telepítése volna szükséges. Az antenna elhelyezésének 
szabályozásával biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen félelmet és a település arculatát 
se befolyásolja hátrányosan, miközben minőségi szolgáltatás álljon rendelkezésre. 
 

 

 

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

 

A településhez tartozó külterületi részeken szélerőmű, valamint naperőmű kialakítása is 
lehetséges, a domborzati viszonyok és környezeti adottságok alapján.  
A villamos hálózat a megtermelt energia átvételére alkalmas, konkrét fejlesztési igény 
meghatározása az esetleges erőmű létesítési szándék esetén kerül az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. részéről meghatározásra. 
A település önkormányzati intézményein nincs kiépítve megújuló energiát hasznosító 
berendezés, a helyben társulásban működő bölcsőde épületén napelemes rendszer került 
kiépítésre.  
 
 
 

5. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
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