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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok 

 
Veszprémvarsány Győr-Moson-Sopron megyében, az északi Bakony keleti lejtőjén 
helyezkedik el. A település Győrtől 30 kilométerre, Veszprémtől 45 km-re, Pápától 35 km-re 
a Győrt Veszprémmel összeköti 82. számú út mentén, szinte félúton találjuk. A község egyike 
azoknak a településnek, amelyet 2002. október 20-a után csatoltak a megyéhez. Ezáltal a 
település átkerült a Zirci kistérségből a Pannonhalmai kistérségbe. Vasúti csomópont a Győr–
Veszprém- és a Tatabánya–Pápa-vasútvonalak kereszteződésében.  
 
Szomszédos települések: északról Lázi, keletről Sikátor és Réde, délről Bakonyszentkirály és 
nyugatról Románd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló. 
Veszprémvarsány területe 21 km2, népsűrűsége 2019-ben 51 fő/km2. 
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A fenti ábrán Győr-Moson-Sopron megye járásai láthatók 2018-tól, Veszprémvarsány a 
pannonhalmi járáshoz tartozik. 
 
 
 

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos 
Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 
megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 
programokkal) való összefüggések vizsgálata 

 
A településfejlesztési koncepció során a következő területfejlesztési dokumentumokat 
kerületek figyelembe vételre. 

- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója, 
- Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyaga, 
- Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 

szóló 1/2014.(I.3.) OGY határozat. 

 
A vizsgálattal a 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben foglaltak teljesítése érdekében 
történik, így az adatok az akkori számok türkében kerülnek bemutatásra.  
 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
A megye területfejlesztési koncepciója 2014. januárban készült el.  
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Győr-Moson-Sopron megye az ország legnyugatibb megyéje, így a szomszédos Ausztria és 
Szlovákia, s annak érintkező térségei, centrumai hatnak fejlődésére. Az európai fejlettségi 
sorrendben Pozsony-régió az 5. helyezett, míg Bécs-régió a 7. helyezett a 2009-es GDP 
adatok alapján. A két főváros tehát erős hatást gyakorol a megye északi, észak-keleti 
térségeire, ahol már határon átnyúló településagglomerációs tendenciák érvényesülnek, éppen 
Pozsony fejlődésének hatására. 

 
Veszprémvarsány a pannonhalmi járáshoz 

tartozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Győr-Moson-Sopron megye térszerkezeti modellje és 
együttműködési zónái (forrás: GY-M-S Megye 

területfejlesztési koncepció) 
 
 

 
 
Veszprémvarsány a 7. számú Győr-Veszprém-Balaton regionális fejlődési tengely mentén 
fekszik. 
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A fenti ábrán a megye öt meghatározó városának vonzáskörzetét láthatjuk. Veszprémvarsány 
a győri vonzáskörzetben található. 
 

 
 
A fenti ábrán a települések népességszám 2001-2011 közötti változása látható. 
 
A megye valamennyi kistérségében negatív a természetes szaporodás. Alapvetően három 
csoport különböztethető meg: 
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1. Azon települések, amelyeknél olyan mértékű a bevándorlási pozitívum, hogy növekszik a 
népesség: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár város környékében találhatók. 
2. Tét és Pannonhalma térségének települései esetében nem éri el a bevándorlási nyereség a 
természetes fogyást, ezért csökken a népesség. 
3. A legrosszabb helyzetben a Rábaköz térségének települési vannak, ahol a természetes 
fogyás vándorlási veszteséggel párosul. Hasonló folyamatok figyelhetők meg a Répce-mente, 
a Tóköz és a dél-keleti megyehatárnál található településeken. 
Veszprémvarsány fekvéséből adódóan az 2. csoportba tartozik (világoskék: -10 --4 % között). 
 
A megye természeti, épített környezeti és kulturális öröksége 
A természeti örökség védelmét két-két nemzeti park és natúrpark teljesíti a megyében: Fertő–
Hanság Nemzeti Park; Balaton-felvidéki Nemzeti Park (fenyőfői ősfenyves); Soproni-
hegység Natúrpark és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. A természeti turizmus kiemelkedő 
helyszínei: Szigetköz, Lővérek, Fertőrákosi kőfejtő, Rába és Mosoni-Duna (vízitúra útvonal), 
Magas-Bakony és Sokorói-dombság, Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a kerékpárosokat, 
csendes falvai a nyugalmat kedvelő turistákat várják), termál- és gyógyfürdők (Balf, Győr, 
Mosonmagyaróvár, Lipót, Hegykő). 
 
Jövőkép 
A megye belső tereinek, a vidéki térségeknek a teljesebb integrálása a 2030-ig tartó időszak 
meghatározó feladata. A Rábaköz, a Répce mente, a Tóköz, a Sokoró-alja, a Bakony-alja 
térsége értékes természeti és környezeti, de egyben mezőgazdasági kultúrával is rendelkezik, 
amelyeknek hasznosítása, s egyben megújítása a megyei fejlesztéspolitika kiemelt célkitűzése. 
A kisvárosok határozottabb funkcióalakítása, azok gazdasági bázisainak megerősítése, a 
vidékükkel való jobb kapcsolatok sokoldalúbb megteremtése, a helyi termelési bázisok 
támogatása, azok korszerűsítése, a meglévő értékek megóvása és azok fokozott bekapcsolása 
az országos és országhatáron túli hálózatokba, segítheti a megye vidéki térségeinek 
felzárkózását. 
 
 
Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 
 
Veszprémvarsány a győri járás része. 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Fejlesztési Tervének és Stratégiai Programjának 
Veszprémvarsányt is érintő főbb elemei: 
a.) Versenyképes gazdasági tér kialakítása: 

• integrált iparfejlesztés 
• gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
• környezetkímélő mezőgazdasági termelés elősegítése 
• mezőgazdasági növénytermesztés fejlesztése, korszerűsítése (környezetnek megfelelő 
termesztési módszerek alkalmazása) 
• állattenyésztés fejlesztése (az állattenyésztés súlyának növelése) 
• a megye turisztikai termékkínálatának fejlesztése (lovas turizmus, kiadványok) 
• úthálózat fejlesztés 
• vasútvonalak korszerűsítése 
• kerékpárút-hálózat kialakítása 
• helyi és települési szinten a tevékenységek és eszközök koordinálása (informatikai 
fejlesztés) 
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• megújuló energiahordozók felhasználása (energiatakarékosság, energiatudat 
kialakítása) 
• foglalkozás politika fejlesztése (munkahelyteremtés, foglalkoztatási szint növelése) 
• kultúra és közösségi fejlesztés magas szintre emelése (az épített kulturális örökséghez 
tartozó objektumok rekonstrukciója, 
kulturális szolgáltatások fejlesztése) 
• szociális alapellátás fejlesztése, korszerűsítése 
• szociális nappali ellátást, átmeneti elhelyezést és tartós elhelyezést nyújtó intézmények 
kiépítése, fejlesztése (szociális 
intézmények rekonstrukciója) 
• lakóterületek fejlesztése, szociális bérlakás állomány fejlesztése 

b.) Humán erőforrás fejlesztése, életminőség javítása: 
• oktatás fejlesztés 
• munkaerő-piaci képzés 
• kultúra és közösségfejlesztés 
• egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (járóbeteg szakellátás, mentőszolgálatok, 
kórházak) 
• szociális ellátás, gyermekvédelem (intézmény fejlesztés, idősgondozás, szakosított 
bentlakásos intézmények, gyermekjóléti 
szolgálatok) 
• lakáshelyzet, lakásállomány fejlesztése 

c.) Fenntartható környezet, harmonikus tájhasználat: 
• környezeti programok készítése 
• környezeti elemek védelme (vízbázis védelem, levegőtisztaság védelem, 
hulladékgazdálkodás fejlesztése, zaj és rezgésvédelem) 
• szennyvíztisztítás és csatornázás fejlesztése 
• természetvédelem (zöldturizmus megvalósítása) 
• környezetkultúra fejlesztése (tájgazdálkodási és természetvédelmi kezelési 
modellterület működtetése) 

d.) Intézményrendszer fejlesztése: 
• TIR megyei szintjének kifejlesztése 
• Kistérségi intézményrendszer fejlesztése 

 
 
Országos településfejlesztési koncepció 
 
Győr Budapesttől számított 120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrű nyugati pólusa. 
Veszprémvarsány a Győri Agglomeráció 35 km-es körzetében helyezkedik el. Ez számos 
előnyt hordozhat magával; például tovább nőhet a lakhatási kedv és a turizmus is 
fellendülhet, ugyanakkor cégek számára is vonzó telephelyválasztás szempontjából, mert a 
82-es főútvonal Győrt és Veszprémet összekötő út mentén helyezkedik el. Ez országosan is 
fontos közlekedési folyosó. 
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
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. 
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MaTrT szerkezeti tervlapjának kivonata 



Veszprémvarsány Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Tervi Eszközök felülvizsgálata 12 

 

   Tervező: Németh Eszter                   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A.                     Tel: +36 20/476-2998                      e-mail: trendterv@trendterv.hu 

 

- 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 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 

 
 
 
 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veszprémvarsány Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Tervi Eszközök felülvizsgálata 17 

 

   Tervező: Németh Eszter                   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A.                     Tel: +36 20/476-2998                      e-mail: trendterv@trendterv.hu 

 

- 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 
 
 
 
 
- 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 
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- Tájképvédelmi terület övezete 
Veszprémvarsány tájképvédelmi terület övezetével érintett.  
 

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

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/6. melléklet tervlapjának kivonata 
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- Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
Veszprémvarsány földtani veszélyforrás terület övezetével érintett.  
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/11. melléklet tervlapjának kivonata 
 
 
 
 
- 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 
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- Natúrparkok övezete 
Veszprémvarsány a natúrparkok övezetével érintett.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/13. melléklet tervlapjának kivonata 
 
 
 
 
- Széleróziónak kitett terület övezete 
Veszprémvarsány széleróziónak kitett terület övezetével érintett.  

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/16. melléklet tervlapjának kivonata 
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- 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 
 
 
 
 
- 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 
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1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 
terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - 
vonatkozó megállapításai 

 
 
Veszprémvarsány szomszédos települései északról Lázi, keletről Sikátor és Réde, délről 
Bakonyszentkirály és nyugatról Románd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló. 
 
Veszprémvarsány és Lázi, Románd, Bakonygyirót 
külterületeivel, mezőgazdasági területekkel 
kapcsolódik egymáshoz. 
 
Sikátor, Réde, Bakonyszentkirály, 
Bakonyszentlászló és Veszprémvarsány 
külterületeivel, mezőgazdasági és erdőterületekkel 
váltva kapcsolódik egymáshoz. 
 
Sikátorral, Lázival, Románddal, Bakonygyiróttal, 
Bakonyszentkirállyal, Rédével közvetlen 
útkapcsolata van.  
 

 
 
 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia vonatkozó megállapításai 

 
Veszprémvarsány község önkormányzata képviselőtestülete 12/2004 (I.30.) sz. 
Önkormányzati határozattal hagyta jóvá Veszprémvarsányfejlesztési koncepcióját. 
 
Az érvényes koncepcióban meghatározott fő program elemek: 
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1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
Az önkormányzat helyi rendeletet alkothat a településrendezési szerződések rendjéről, 
melynek mellékletében jelölésre kerülnek azok a fejlesztési területek, ahol a fejlesztés előtt 
településrendezési szerződést kell kötni az önkormányzattal. Veszprémvarsány esetében ilyen 
szerződés még nem jött létre. 
 
 

1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Veszprémvarsányhatályban lévő rendezési eszközei: 
 

o Településszerkezeti terv: 
Veszprémvarsány képviselőtestületének  

51/2005. (VI.16.) sz. kt. határozata a településszerkezeti tervről. 
 

o Helyi építési szabályzat: 
Veszprémvarsány önkormányzat képviselő-testületének  

9/2005. (VI.17.) számú önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról. 
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1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 
elemek 

 
Beépítésre szánt területek 
1. Lakóterületek 

A település hatályos rendezési tervében a lakóterület fejlesztés megtalálható. 
• 1/A-B.Ütem: Az Ebédlátó hegy feltárásának folytatása, a Gábor Áron utcai 

telkek hátsó felének beépítése. Ehhez az ütemhez csatlakozhat a Herceg 
utcai telkek kialakítása a Szőlő utca felé. Mintegy 18 db telek tárható fel. A 
területfeltárása két ütemben valósulhat meg. - Részben valósult meg. 

• 2/A. Ütem: A Zrínyi Miklós utcára merőleges, a Rákóczi Ferenc úttal (82-es 
főút) párhuzamos 592. hrsz.-ú meglévőföldút kiépítésével megoszthatóvá 
válnak a 82-es menti telkek. Déli irányban az Ebédlátó utcáig folytatható 
(11 db telek). Északi irányban, pedig belül 12 db telek alakítható ki. - Nem 
valósult meg. 

• 2/B. Ütem: A 3/A ütemhez szorosan kapcsolódó ütemben a Zrínyi Miklós 
utcával párhuzamosan egy új út nyílik, keleten az 592 hrsz-ú útba kötésével, 
nyugaton pedig a Zrínyi útra való derékszögű ráfordításával. (kb. 35-40 
telek). - Nem valósult meg. 

• 3/A-B. Ütem: A belterület K-i oldala a 82-es és a Kossuth Lajos utca által 
közre fogott orsó alakú terület. Ennek az egyharmada jelenleg a Kossuth 
utca által feltárt lakóterület. Az északi fele zártkert, a déli fele pedig szántó 
művelési ágban van. A zártkertek magasabban fekszenek, mint a Kossuth 
utca, ezért csak a 82-es felől induló úttal alkalmasa feltárásra. A fő feltáró út 
a Kossuth utcával párhuzamosan húzódik, mely lehetővé teszi az ott húzódó 
telekvégek önálló telekkialakítását. A 82-es út felőli szakasz szerepel „A” 
ütemben (15 db telek), melynek egy része belterületbe vonandó. A feltáró út 
tovább haladásával, pedig „B” ütemként (14 db telek) folytatható a 
telekkialakítás. - Részben valósult meg. 

• 4. Ütem: A Zrínyi Miklós utca nyugati végén délre merőleges leágazó utca 
tárja fel az Uradalmi táblát (kb.: 14 db telek). A tervezett út folytatódik a 
kerteken keresztül, mely a 2/B ütemben szereplő területen halad keresztül a 
tervezett sport és szabadidő területhez kapcsolatot biztosítva. - Nem 
valósult meg. 

 
Tartalék területek: 

• A 3/A. ütem folytatásaként a zártkertek további feltárása. - Nem valósult 
meg. 

• A 4.ütemben szereplő úttal párhuzamosan, de attól nyugatabbra fekvő út tárja 
fel az Uradalmi Tábla maradék részeit. - Nem valósult meg. 

• A 2/A. ütem 592.hrsz. út északi irányban való folytatásával a Rákóczi Ferenc 
utca telkeinek további megosztása. - Nem valósult meg. 

• Az előzőhöz hasonlóan a Rákóczi Ferenc utca keleti oldalán fekvő telkek 
mögött húzódó feltáró úttal, azok megoszthatók, illetve az út másik oldalán 
a Bánhegyi dűlő szántóiból lehet telkeket alakítani. - Nem valósult meg. 

 
2. Településközpont vegyes terület 

A település központja a Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos utca és a Könyves Kálmán 
utca találkozásánál van. Itt van az ABC, az étterem, a presszó, a gyógyszertár, a posta 
és a TSZ iroda. A terület rendezetlen, parkosításra váró.  
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A többi, szintén nem elhanyagolható intézmény a Kossuth Lajos utca mentén 
helyezkedik el: evangélikus templom, katolikus templom, orvosi rendelő, 
polgármesteri hivatal.  
Intézmény-fejlesztést nem tervez a község. Korszerűsítést igényel a művelődési ház. 
Településközponti vegyes terület kijelölése nem tervezett. 
 

3. Különleges területek 
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 Kálvária utcai a Rákóczi Ferenc utcai a község lakosságának a temetője. A 
jövőben célszerű kegyeleti parkként megőrizni az izraelita temető területét. 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, melynek területe a jövőbeni szabadidős 
sportolási tevékenységeknek megfelel.  
A hatályos terveken a képviselő testület döntése alapján, új sport-szabadidős területet az 
ÉDÁSZ telephely melletti 070-es külterületi út mentén került kijelölésre. A sportpálya 
környezetében, a sportolás, szabadidős tevékenységek építményei, illetve települési szintű 
sportcsarnok elhelyezésére van lehetőség. A terület teljes közművesítettséggel rendelkezik, 
településszerkezeti szempontból fekvése kedvező. A látványvédelem és a szántóföldek és a 
tervezett temető bővítés felőli jobb lehatárolás (szél és por elleni védelem) miatt a sport és 
szabadidős területeken telken belüli védőfasor telepítését irányozták elő. 
 
4. Gazdasági területek 
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. 
A gazdasági területek két nagyobb tömbje a 82-es út és a vasút melletti tervezett kereskedelmi 
gazdasági terület, illetve a Kossuth utca végé déli végén a 82-es főút csatlakozásánál található 
– részben önkormányzati – területen jelzett gazdasági terület fejlesztés. 
A terület közlekedési feltárása a 82-es főúttal párhuzamos szervizúton keresztül lehetséges. A 
terület jelenleg szántó művelési ágú. Jelentős terület a vasút másik oldalán található egy már 
kivett terület, melyen a Bakony MVSZ Kft. Húsfeldolgozó üzeme működik. 
Az új fejlesztésű gazdasági területek közműves ellátása megoldható, hiszen a Rákóczi utcai 
közművezetékek itt haladnak el, ezekre megoldható a rácsatlakozás. A lakóterületek 
közelsége miatt a területen szintén csak olyan funkciók megtelepedése és működése 
kívánatos, melyek környezetterhelése nem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket. 
Egy, már meglévő sertéstenyésztő telep van a 094/10. hrsz-ú területen. Ez mezőgazdasági 
üzemi kategóriába fog kerülni. 
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Beépítésre nem szánt területek 
1. Mezőgazdasági területek 
A mezőgazdasági területekkel kapcsolatban a NEP javaslatai alapján annyi változás történik, 
hogy a jövőben a 4-es minőségi osztálynál rosszabb szántóterületeken kívánatos lenne 
erdőtelepítés megvalósítása a mezőgazdasági művelés helyett. 
A település mezőgazdasági területein a település vezetésével összhangban fontosnak tartották 
ezen területek beépítésének szigorítását. A szabályozás során a szántó, kert, rét, szőlő stb. 
művelési ágú területekre az általánosnál szigorúbb beépítési paramétereket írták elő. A volt 
zártkertek területét mezőgazdasági kiskeretes jelleggel szabályozták. 
 
2. Zöldterületek 
A lakóterületként történő beépítéssel a meglévő növényállomány értékes részének megtartását 
javasolja terv. 
Településszerkezeti szempontból nincs kiemelt fontosságú zöldterület fejlesztési terület. 
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, rabszolganövények telepítését, előtérbe kell helyezni a lombhullató 
fafajták alkalmazását. 
 
3. Erdőterületek 
A környezetvédelmi célok indokolják az utak, folyók menti fásítást és a mező védőerdősávok 
telepítését. 
Az erdőterületek a település külterületének több mint felét alkotják. A NEP alapján a 4-nél 
rosszabb besorolású szántók ispotenciálisan erdőtelepítésre javasoltak. Az erdőterületek nagy 
része rendeltetése szerint gazdasági erdő besorolású. A gazdasági erdőterületeken kívül más 
hasznosítású redőterületek nem tervezettek. 
Az erdőfelújításoknál és az erdőtelepítéseknél előnyben kell részesíteni az őshonos fafajokat.  
 
4. Közlekedési és közműterületek 
Veszprémvarsány a 82-as főút mentén fekszik. A 82-es számú főútra van kivezetése 
Sikátornak Veszprémvarsányon keresztül a 82114 sz. úttal. 
Veszprémvarsány északi részén húzódik a Pápa-Kisbér-Tatabánya 8218-as állami mellékút, 
mely a térség kelet-nyugati kapcsolatait adja. 
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1.7 A település társadalma 
 

1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

 
 

 
forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

 

A település népességszáma szinte egyenletesen növekedő tendenciát mutat 2016-ig. 2017-ben 
már csökkent, de mindig 1000 fő körül mozgott. 
 
 

 
 
Veszprémvarsányban 2011-ig szinte a természetes fogyás, majd 2014-ig a természetes 
szaporodás volt a jellemző. 2 évben a lakosságszám stagnált, majd 2017-ben a természetes 
fogyás volt tapasztalható. 
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A falu vándorlási egyenlegét nézve, negatív évek voltak 2009-ig, majd az egyenleget nézve 
pozitív, vagyis inkább a bevándorlás volt a jellemző. 2017-ben ismét negatívba fordult az 
egyenleg. 
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A munkanélküliségi ráta veszprémvarsányi értékeinek változása szinte teljes mértékben 
követi a járási értékeket, viszont mindig az országos munkanélküliség értéke alatt volt.  
 
A pályakezdő munkanélküliek aránya az országos, régiós, járási és megyei érték körül volt az 
elmúlt években a településen. 2017 óta, viszont ezek száma kiugróan alacsony, minden átlag 
alatti, azaz 0. 
 

 
 

 
 
2017-ben a munkanélküliek több, mint a fele tartós munkanélküli. 2014 óta a regisztrált 
munkanélküliek aránya fokozatosan csökkent. 
 
A következő ábrán látható, hogy a regisztrált gazdasági vállalkozások száma az országos 
átlag, a megyei, járási és a régió átlaga alatt van. 
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1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Veszprémvarsány nincs ilyen jellegű rétegződés és konfliktus sem. 
 
 
 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális 
adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi 
kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

 
Történelmi áttekintés 
 
Nevét a pannonhalmi apátság 1210. évi oklevelében említik először Vosyan, majd 1531-ben 
NagWarsan néven. Varsány volt a honfoglalás előtt a magyarokhoz csatlakozó alán 
néptöredék neve. A középkorban a pannonhalmi apátság legnépesebb faluja volt. Jó 
megközelíthetősége a háborúk idején a település nagy hátrányára volt. A törökök 1531-ben, a 
cseszneki zsoldosok 1536-ban felégették a falut. A település 1542-től elnéptelenedik, csak 
1606 után térnek vissza lakosai. A Bécs felé vonuló törökök utoljára 1683-ban égették fel a 
falut. Ekkor pusztult el a temploma, amit újra 1725-ben építettek fel. A szőlőket 1714-ben 
telepítették újra az írások szerint. Varsány népe földművelésből, szőlő- és 
gyümölcstermesztésből élt. Nyáron részes aratást, cséplést vállaltak, télen tűzifával 
kereskedtek. A hűbérúr a XVI. század során elengedte a kilencedet, mert a jobbágyok nagyon 
szegények voltak.  
Népessége magyar, vallási szempontból fele részben katolikus, fele részben protestáns 
vallású. Iskoláját 1720-ban alapították.  
A XVII. és XVIII. századi állapotok megőrzése után fejlődést hoztak az 1895 körül megépült 
vasútvonalak.  
Az 1860-as évektől önálló postája volt, amit 1952-ben átépítettek. A postahivatal 1985-ben 
költözött mostani helyére.  
A XIX. század hatvanas éveiben épült fel a községháza. Ebben a hivatalban intézték Lázi és 
Sikátor községek ügyeit is. 1945 után a községek önálló igazgatást kaptak. A 
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tanácsrendszerben 1963-tól Sikátorral, majd 1969-től Lázival közös tanácsot alkottak, 
veszprémvarsányi székhellyel. A rendszerváltozáskor minden község önálló önkormányzatot 
választott, de a közigazgatást a megalakult körjegyzőség végzi. 1992-ben Lázi község kivált a 
körjegyzőségből. 
Termelőszövetkezete 1959-ben alakult meg. Fő profilja az állattenyésztés és a 
növénytermesztés volt. 1962-ben a sikátori és a lázi szövetkezet egyesült a 
veszprémvarsányival. 1974-ben, amikor több termelőszövetkezet egyesült Jóbarátság néven, a 
környék legnagyobb foglalkoztatójává vált. A foglalkoztatottak nagy része a jó közlekedési 
viszonyok miatt már évtizedek óta Győrben keresi kenyerét. 
1959-ben alakult meg a takarékszövetkezet. Az 1961-62-es években épült a 82-es útnak a 
falut részben elkerülő szakasza, mely miatt néhány házat le kellett bontani. 1965-1967-ben 
gázcseretelep létesült, majd szolgálati lakással a körzeti orvosi rendelő épült. 1969-ben lett 
kész az áramszolgáltató, az ÉDÁSZ kirendeltsége, melyet sajnos 2001-ben megszüntettek. A 
vasútállomás épületét 1972-ben építették át. Ebben az évben épült fel a tűzoltószertár. A 
község, jó tűzvédelmi munkájáért tűzoltóautót kapott ajándékba. A termelőszövetkezet 
szolgálati lakásokat épített, amit a bennlakók 1990-ben megvásárolhattak. Az áfész 1971-ben 
éttermet, 1983-ban élelmiszerboltot épített. A 70-es évek közepén aszfaltozták a község 
utcáit. Közben folyamatosan, évente épültek meg a gyalogjárdák. 1981-ben kapott aszfaltos 
utat a Gábor Áron utca is. A Következő évben autóparkoló épült a faluban. A közel egy 
évszázadig működő malom, ami a környék lisztellátását biztosította, 1986-ban leégett. Helyén 
1989-ben műanyag-feldolgozó üzem létesült. A volt uradalmi díszkert területén megépült a 
termelőszövetkezet központi irodaháza. 1990-ben befejeződött az ivóvíz- és a csatornahálózat 
megépítése. Elkészült a faluban 400000 m3-es szennyvíztisztító-telep. A gázhálózatot 1999-
ben építették ki. Így befejeződött a település közműhálózatának a kialakítása. A község északi 
bejáratánál 1950-ben megépült kezdetleges benzinkút 1991-ben magántulajdonba került. A 
régi helyén korszerű üzemanyagtöltő állomás létesült. Magánkézbe került a Tüzép-telep is. A 
II. világháború óta a községben több mint 300 új lakás lakóház épült. Szinte mindegyiket 
korszerűsítették. A korszerű, 1986-ban épült Egészségházban 2 háziorvosi körzet, 
gyermekorvos, fogorvos, üzemorvos, védőnő került elhelyezésre. Ezen kívül még 
gyógyszertár és Idősek otthona is működik a faluban. A magán és vállalkozási állattartást 
hatósági állatorvos, üzemi állatorvosok szolgálják. A letelepedés elősegítésére 5 lakásos 
ifjúsági garzonházat építettek. Veszprémvarsány – adottságait, intézményi ellátottságát, 
infrastruktúráját tekintve – teljesítette a körzetközponti szerep feltételeit. 
 
 
A község címere 
Álló, csücskös talpú a pajzs, aranykereszttel negyedelt első és negyedik 
mező zöld, a második és harmadik mező ezüst. Az első mezőben a 
buzogány a település protestáns lakóit jelképezi. A második mezőben a 
római katolikus templom stilizált oromzata. A harmadik mezőben a 
gabonakalász és falevél a táj mezőgazdasági jellegét fejezi ki, a három 
domb a település három jellemző kiemelkedését (Herceg, Köveshegy, 
Ebédlátó) szimbolizálja, valamint azt, hogy a község három megyehatár 
(Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom) találkozása 
közelében fekszik. A negyedik mezőben a község 1788 feliratú 
pecsétlenyomatán lévő, csőrében leveles gallyat tartó madár. 
 
 
Civil szerveződések 
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A művelődési ház a Kossuth Lajos utcában van. 
 
Veszprémvarsányban az alábbi civil szervezetek működnek: 

- Veszprémvarsányi Labdarúgó Egyesület, 
- Veszprémvarsány Község Kutúrájáért Közalapítvány, 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
- Veszprémvarsány Polgárőr Egyesület. 

 
Társadalmi jelentőségüket adja e szervezeteknek, hogy az állampolgárok számára megfelelő 
keretet biztosítanak az önszerveződésre, lehetővé teszik, hogy meghatározott cél, azonos 
érdeklődési kör mentén létrehozzák saját egyesületeiket, klubjaikat. 
Helyi programok:  Búcsú (áprilisban, Béla napkor) és nyáron a falunap. 

 
 
 

1.8 A település humán infrastruktúrája 
 

1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
Veszprémvarsányban a Kossuth Lajos utca 1. alatt minden nap működik gyógyszertár. 
A településen a háziorvosi teendőket a háziorvos heti 3 alkalommal látja el. A háziorvosi 
rendelő a Kossuth Lajos utca 21-ben található.  
Fogorvosi rendelés működik a településen a Kossuth Lajos utcában, hetente 4 alkalommal. 
A gyermekorvosi ellátást a győri háziorvos végzi heti 3 alkalommal.  
A védőnő heti kétszer tart fogadó órákat a településen.  
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Veszprémvarsány Közigazgatási területén 
lakcímmel rendelkező személyek, családok számára biztosít alapszolgáltatás keretén belül 
családsegítést, valamint gyermekjóléti szolgáltatást (segítő tevékenység a gyermekek védelme 
érdekében). Ügyfélfogadás heti egy alkalommal van. 
A településen az óvoda az iskola épületében (1991 óta), az Iskola utca 16. címen található. Az 
óvodában 3 csoport van. Az óvoda 80 férőhellyel rendelkezik. Az óvodás gyerekek száma: 80 
fő. 
Az óvodának Láziban működik egy tagóvodája is, ahol a gondozott gyermekek száma 10 fő. 
A településen bölcsőde is működik 2019 óta. Jelenleg 8 kisgyermek van gondozásban.  
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Az általános iskolai tanulók számát az óvodai létszámhoz hasonlóan jelentős mértékben 
meghatározzák a demográfiai adottságok. 
A településen az Iskola utca 16. címen működik a Veszprémvarsányi Fekete István Általános 
Iskola. 
Az iskola alaptevékenysége: 6-14 éves korú gyermekek iskolai nevelése, oktatása. Iskolai 
napközi otthoni ellátása. Alapfokú művészetoktatás. Sajátos nevelési igény szerint haladó 
tanulók nevelése, oktatása.  
A 10 tantermes iskolát jól felszerelték szemléltető eszközökkel. 2-300 méterre van sportpálya. 
Rendelkezik konyhával és ebédlővel is.  
1982-ben körzeti iskolává vált. Így ide kerültek a gici, a romándi, a lázi, a bakonygyiróti és a 
bakonypéterdi felső tagozatos iskolások. Akkor 13 tanulócsoportban 285 gyermekkel folyt az 
oktatás. 1990 után az önkormányzatok egy részének közös tulajdona lett. 
A település középiskolásai a környező városok, döntő mértékben Zirc, Pápa és Győr 
iskoláiban tanulnak. 
 
A településen működik postahivatal Könyves Kálmán utcában.  
1959-ben alakult meg a takarékszövetkezet, mely ma is működik. 
 
Veszprémvarsány intézményekkel való ellátottsága megfelelő. 
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Veszprémvarsány Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Ezt a 
dokumentumot az önkormányzat 2019-ben elkészítette. 
 
 
 

1.9 A település gazdasága 
 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
A községben a foglalkoztatási arány jó, a munkanélküliség az országos átlag alatt van. A 
munkavállalók jelentős része Győrben dolgozik. 
 
 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
A településen működő vállalkozások lakosságszámhoz viszonyítva országos, a megyei, a 
járási átlag alatt van. A lenti TeIR-es mutatók alapján lassú növekedés látható. 
 

 
 
Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágakban, 2011-től (db) 
A megfigyelés időpontjában jogilag - adminisztratív nyilvántartások szerint - létező egység, 
azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, 
felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is. 
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Erdőgazdálkodás 
A települést déli irányból jelentős kiterjedésű erdőterületek érintik. A község lenyúlik a 
Sokorói-dombságot és a Bakony hegységet elválasztó síkságra. A közigazgatási terület 
mintegy 35 %-a erdőterület. Az erdőterületek egy része a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez 
tartozik. 
A fejlesztések a település erdőterületeit közvetlenül nem érintik.  
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. 
A kistáj természetes körülmények között ma is erdővel borított lenne, de mára az erdőtakaró 
felszakadozott, főként a szélesebb patakvölgyekből hiányzik. Jelenleg a faállománnyal 
borított terület nem éri el a kistáj felét. A megmaradt erdők között sok a jellegtelen, 
fajszegény állomány. A természetesebb állományok többnyire üde, gyertyános erdők, 
kocsányos vagy kocsánytalan tölggyel, néhol cserrel. Nyugati részén bükkösök is kialakultak. 
A patakokat gyakran kísérik égerligetek, néhol magassások, mocsárrétek és gyepek. A 
hegytetőkön, délies domboldalakon fényben gazdag tölgyesek állnak, sok cserrel, kevesebb 
kocsányos és/vagy kocsánytalan tölggyel. A tölgyesek gyepszintje többnyire fajokban nem 
gazdag, az igazi száraz tölgyes fajok ritkák. 
 
Mezőgazdaság 
A település beépítésre nem szánt külterületén a szántó és az erdő területek dominálnak. Az 
igazgatási terület közel 47 %-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 község lenyúlik a Sokorói-dombságot és a Bakony hegységet elválasztó síkságra, ahol 
megterem a gabona. Az északi lejtő szőlőtermesztésre alkalmas. 
A település területén birtokközpont kialakításának igénye nem merült fel. 
A mezőgazdasági területek megközelíthetősége biztosított. 
 
Idegenforgalom 
A térség földrajzi fekvésénél fogva jó turisztikai adottságokkal rendelkezik. Közúti 
megközelíthetősége jó. 
Jelenleg a turisták tömege jobbára csak áthalad a vizsgált területen. 
A terület alapvető értékei közé tartoznak a természeti vonzerők.  
Összefoglalva elmondható, hogy a térségben a turizmus megfelelő kiegészítő jövedelemforrás 
lehet. Jellemzően az ökoturizmus különbözői formái élnek meg a területen, elsősorban a vízhez 
és a tájvédelmi körzethez kapcsolódva.  
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Veszprémvarsány nem idegenforgalmi jellegű település.  
 

 

 
 
 

1.9.3 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Veszprémvarsányban jellemzően családi házak vannak.  
A lakások komfortokozata jó. A házak többsége víz, villany, gáz és telefonnal ellátott. 
 
 
 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- 
és intézményrendszere 

 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Költségvetés 
 
A község éves költségvetését minden évben helyi rendeletben állapítja meg. 
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A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 
   287.918.767 Ft bevétellel, 

287.918.767 Ft kiadással hagyta jóvá. 
 
 
 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 
intézményrendszere 

 
A képviselő-testület felelős az önkormányzat gazdálkodásának a biztonságáért. A 
polgármester a képviselő-testület elnöke. A testület a polgármester helyettesítésére, valamint 
munkájának segítésére a polgármester javaslatára az önkormányzati képviselők közül 
alpolgármestert választ. Az alpolgármesterre képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át. A 
polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatokat lát el, irányítja a képviselő-testület 
hivatalát. Felel a gazdálkodás szabályszerűségéért, az önkormányzat belső ellenőrzési 
rendszerének megszervezéséért. A polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület gyakorolja. A jegyző az önkormányzat szakmai-közigazgatási vezetőjeként 
vezeti a képviselő-testület hivatalát, a polgármesteri hivatalt. A jegyző gondoskodik az 
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A képviselő-testület és a 
bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Munkáltatói jogokat gyakorol a hivatal 
köztisztviselői fölött. A jegyző a helyi adók vonatkozásában adóhatóság. 
A polgármester alatt állnak az önkormányzati intézmények vezetői. 
 
Az önkormányzat képviselőtestülete 5+1 taggal működik. Az önkormányzat 1 fő megbízott 
főépítészt alkalmaz, mely szakmai tanácsokkal látja el az önkormányzatot a 
településrendezési terv témájában. 
 
 
 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
Az önkormányzat a rendezési tervben jelölt ki területeket gazdaságfejlesztésre, szükség esetén 
a rendezési terv módosítását a vállalkozói igények szerint a törvény adta kereteken belül 
támogatják.   
 
 
 

1.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
A település épületállománya az átlagos vidéki településekkel megegyező állagúak. A 
helyszíni szemle során igazán leromlottállagú épületet csak kis számban találtunk. 
Veszprémvarsányban az egylakásos oldalhatáron álló előkertes beépítés dominál. A 
lakóterületeken döntően földszintes, sátor- és nyeregtetős lakóépületek találunk 
Az 1980-90-es építésű házak jellemzően nyeregtetősek, beépített tetőtérrel.  
A legújabb házakon megfigyelhető az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán típusú tetőidom. 
Az új építési telkek mérete a mai kor igényeinek megfelelően rövidebbek. A történeti 
településrész hosszabb, kb. 100 m-es hosszúságú telkeinek megosztása tervekben szerepel. 
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1.10.5 Intézményfenntartás 
 
Az önkormányzat az intézményfenntartója az Önkormányzati Hivatalnak, a művelődési 
háznak, a könyvtárnak, az orvosi rendelőnek és az iskola konyhájában a közétkeztetést is 
üzemelteti. 
Egyházi fenntartású a temető és ravatalozó. 
 
 
 

1.10.6 Energiagazdálkodás 
 
A településen a 2019-ben elkészült és átvett bölcsőde tetején található napelem, valamint a 
Rákóczi utcában a fóliaüzem tulajdonában egy kisebb napelempark. 
Veszprémvarsányban más közintézményen nincs kiépítve megújuló energiát hasznosító 
erőmű vagy berendezés. 
 
 
 

1.11 A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
A település a Bakony-hegység néven ismert Súri-Bakonyalja kistáj részét képezi. A terület 
természetföldrajzi adottságait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati 
adottságok csapadékeloszlások terén változatos, heterogén képet mutat. A település 
tengerszint feletti átlagos magassága 135-156 m.  
A község külterületét nagy kiterjedésű erdőterületek és valamivel kisebb szántóterületek 
jellemzik. Kisebb arányú, de települési szinten jelenős területek vannak ezen felül rét és 
legelő hasznosításban is. 
Az erdőterületek nagy arányának oka a domborzatból fakad, hiszen a községek közigazgatási 
területének nagy része a Bakony hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis 
aranykorona értékkel bírnak, nem termelékeny területek. Ezért mindig is érdemesebb volt 
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rajtuk erdőgazdálkodást folytatni, mint mezőgazdasági művelést. Az erdők nagy része ma is 
gazdasági rendeltetésű. 
 
Szomszédos települések északról Lázi, keletről Sikátor és Réde, délről Bakonyszentkirály és 
nyugatról Románd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló. 
 
 

1.11.1 Természeti adottságok 
 
Veszprémvarsány a Bakony és a Vértes között északnyugat-délkelet irányban a Bakony 
északkeleti részén Bakonyalján helyezkedik el, azon belül a Súri – Bakonyalja kistájon. 
Bakonyalja a Magas –Bakony Kisalföld felöli lejtője, mely közel 50 kilométer hosszúságban 
elnyúló, több kilométer széles hasadékvölgy. Növénytani szempontból hazánk egyik 
legértékesebb tája. Kaviccsal, hordalékkúpokkal, valamint löszös homokkal borított pannon 
alapú terület. Átmeneti sáv a Bakony-hegység és a Kisalföld között, hajdan az egész erdővel 
borított terület volt. 
A kistáj természetes körülmények között ma is erdővel borított lenne, de mára az erdőtakaró 
felszakadozott, főként a szélesebb patakvölgyekből hiányzik. Jelenleg a faállománnyal 
borított terület nem éri el a kistáj felét. a megmaradt erdők között sok a jellegtelen, fajszegény 
állomány. A természetesebb állományok többnyire üde, gyertyános erdők, kocsányos vagy 
kocsánytalan tölggyel, néhol cserrel. Nyugati részén bükkösök is kialakultak. A patakokat 
gyakran kísérik égerligetek, néhol magassások, mocsárrétek és gyepek. A hegytetőkön, délies 
domboldalakon fényben gazdag tölgyesek állnak, sok cserrel, kevesebb kocsányos és/vagy 
kocsánytalan tölggyel. A tölgyesek gyepszintje többnyire fajokban nem gazdag, az igazi 
száraz tölgyes fajok ritkák. 
Éghajlata északon alföldi, délen illír-szubalpin hatások alatt áll, mérsékelten hűvös, 
mérsékelten száraz és mérsékelten nedves határán fekvő éghajlati típusba tartozik. Északon 
kifejezetten száraz, a napfényes órák száma 1950-1970 között van. A nyári évnegyedben 
átlagosan 770 óra, télen 190-195 óra körüli napsütésre számíthatunk. 9,5 ºC körüli az évi és 
15,5 ºC a nyári időszak középhőmérséklete. A 10,0 ºC-ot meghaladó középhőmérséklet 
átlépésének tavaszi átlagos határnapja április 14-15, az őszi pedig október 16, így tartama 184 
nap. Az év folyamán 190 körüli fagymentes napra számíthatunk az április 18 és október 25 
közötti időszakban. Az évi legmagasabb hőmérsékletek 30 évi átlaga 33 ºC, míg a 
legalacsonyabbaké 14,0 és –15 ºC közötti. A sokévi csapadékátlag 650 mm alatti. Ebből a 
vegetációs időszakban mintegy 370-390 mm hull. A hótakarós napok száma átlagosan 35-40 
nap, és 28-30 cm az átlagos maximális hóvastagság. Az uralkodó szélirány az észak-nyugati, 
az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt van. Az éghajlat a szántóföldi 
haszonnövényeknek és a nem hőigényes kertészeti kultúráknak megfelelő. 
A kistáj Bakonyból a Dunához folyó patakok vízgyűjtő területe. Közülük a Kis-Pándzsa (9 
km), a Nagy-Pándzsa (16 km), a Vécseni-Vezseny-ér (21 km), a Cuhai-Bakony-ér (25 km), a 
Concó (20 km) és mellékvizei, valamint a Kocs-Mocsai-patak (18 km) a nevezetesebbek. A 
terület eléggé száraz, gyenge lefolyású. Árvizek a tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések 
alkalmával jelentkeznek, míg a kisvizek ősszel szokásosak. A vízminőség a települések 
szennyvize miatt III. és IV. osztályú. A völgypatak árterének kiterjedése közel 70 km2. 
A kistáj potenciális erdőtársulásai között legelterjedtebbeknek a cseres tölgyesek, a cseres 
molyhos tölgyesek és a gyertyános kocsánytalan tölgyesek. A nyílt társulások között a 
homokpuszták és a pusztagyepek elterjedtebbek. A lágyszárú fajok közül a herefélék, a 
homok habszegfű, a festő pipitér, a naprózsa, a homoki fátyolvirág tűnik ki gyakoriságával. 
Az erdészetileg kezelt területeket zömmel fiatalkorú keménylombos erdők fedik. A 
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mezőgazdasági kultúrák között a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa a jelentősebb. A 
felszínt legnagyobb területen agyagbemosódásos barna erdőtalajok fedik. Többségük löszös 
üledéken képződött, homokos vályog, vályog mechanikai összetételű, kedvező 
vízgazdálkodású, VI. termékenységi kategóriába sorolható. Kisbér és Veszprémvarsány 
környékén előfordulnak periglaciális, alluviális üledéken képződött, homok mechanikai 
összetételű változatok is. Ezek gyenge víztartó képességűek, kis szervesanyag-tartalmúak és a 
VII.  termékenységi kategóriába tartoznak. Erdősültségük összességében mintegy 40%, szántó 
pedig 50%-uk. Az alacsonyabb É-i térszínek löszös anyagain csernozjom barna erdőtalajok 
képződtek. Mechanikai összetételük homokos vályog, vízgazdálkodásukra a gyenge, vagy a 
közepes víztartó és vízraktározó képesség jellemző. A kisebb szervesanyag-tartalmú (erodált) 
változatok a VI., a nagyobb szervesanyag-tartalmúak pedig a IV. termékenységi kategóriába 
tartoznak.  Túlnyomó részben szántóterületek. A patakvölgyek allúviumán kialakult öntés réti 
talajok a terület 6%-át foglalják el.  Mechanikai összetételük többnyire vályog és általában a 
VI. termékenységi kategóriába tartoznak. Többségében szántók. 
 
 
 

1.11.2 Tájhasználat, tájszerkezet 
 
1.11.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 
 
A természeti adottságokból adódóan, Veszprémvarsány a tájhasználat, tájkarakter 
szempontjából két egymástól jellegzetesen elkülöníthető részből áll. Északi és déli részből. 
Északon a szántó, délen az erdő az uralkodó. 
Az északi vidéken, amely magába foglalja a belterületet is, a mezőgazdasági szántóföldi 
művelés a domináns. A mélyebb időnkénti vízállásos területen gyep, nádas a jellemző. Ezen a 
részen erdő alig található. Fás növényzet itt a vízfolyások menti galériaerdőkben, valamint 
néhány telepített erdőfoltban található.  A belterület nyugati részét egy markáns kertes 
mezőgazdasági terület (zártkerti sáv) veszi körül, mely délen erdősávba torkollik. Nagysága 
mutatja, hogy a múltban kiterjedt szőlő- és gyümölcstermesztés folyt ezen a területen. Az 
egykori szőlőterületek művelését javarészt felhagyták. A kertészeti kultúra, a szőlő- és 
gyümölcstermesztés élő munkaigénye jóval több a mai szántóföldi művelésnél. Ugyanakkor 
termesztési értéke, jövedelmezősége, tájképi vonzereje is jóval több, értékesebb. Sajnálatos 
módon a telepítés és a művelés költségei következtében a szőlő- és gyümölcstermelés 
jelentősen visszaesett és a tájhasználat változása az egysíkúbb, jóval kevesebb hasznot 
termelő, élőmunkát alig igénylő szántóföldi termesztés, illetve spontán erdősülés felé mozdult 
el. Ez a mai állapot, a néhány hektár nagyságú szőlő- és gyümölcsterület, Veszprémvarsány 
adottságait tekintve szomorú. 
 
 
1.11.2.2. Tájhasználat értékelése 
 
Tájképi értékek 
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 fonódjon egymásba. 
Az idelátogató turistát, vendéget a tájképi értékek ragadják meg először, innen kap képet a 
régió tulajdonságairól, értékeiről és hiányosságairól. 



Veszprémvarsány Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Tervi Eszközök felülvizsgálata 41 

 

   Tervező: Németh Eszter                   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A.                     Tel: +36 20/476-2998                      e-mail: trendterv@trendterv.hu 

 

A táj szerkezetének szerves részét képezik a domboldalak jellegzetes felszíni képződményei, 
erdei. A táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságúak, megőrzésre 
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. Ugyanez vonatkozik a nedves, vízjárta területek 
mentén található gyepterületek és legelők elenyészőre zsugorodott vizes élőhelyeire is. 
 
 
 

1.11.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
A település a Bakony-hegység néven ismert Súri-Bakonyalja kistáj részét képezik. A terület 
természetföldrajzi adottságait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati 
adottságok csapadékeloszlások terén változatos, heterogén képet mutat. A települések 
tengerszint feletti átlagos magassága 135-156 m.  
A község külterületét nagy kiterjedésű erdőterületek és valamivel kisebb szántóterületek 
jellemzik.  
Az erdőterületek nagy arányának oka a domborzatból fakad, hiszen a község közigazgatási 
területének nagy része a Bakony hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis 
aranykorona értékkel bírnak, nem termelékeny területek. Ezért mindig is érdemesebb volt 
rajtuk erdőgazdálkodást folytatni, mint mezőgazdasági művelést. Az erdők nagy része ma is 
gazdasági rendeltetésű. 
 
 
Helyi védett tájvédelmi elemek 
A TAK-ban leírtak szerint a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által rendelkezésre 
bocsátott adatok alapján Veszprémvarsány közigazgatási területét országos jelentőségű védett 
természeti terület nem érinti, ugyanakkor a természet védelméről szóló tv. alapján védett 
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, továbbá tervezett természeti területként szükséges 
kezelni az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföldeket. Ezeken a területeken kiemelt 
figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytársulások) és 
élőhelyek megóvására. 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletértelmében a 
mocsár, a nádas és a sziklás terület természetközeli területnek minősülnek, amelyeken 
épületet elhelyezni nem lehet. 
 
Veszprémvarsány közigazgatási területén Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) és Magas 
Természeti Értékű Területek kijelölése nem történt. Az erdőterületek nagy arányának oka a 
domborzatból fakad, hiszen a községek közigazgatási területének nagy része a Bakony 
hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis aranykorona értékkel bírnak, nem 
termelékeny területek. Ezért mindig is érdemesebb volt rajtuk erdőgazdálkodást folytatni, 
mint mezőgazdasági művelést. Az erdők nagy része ma is gazdasági rendeltetésű. 
 
Továbbá Veszprémvarsány területe érintett a „tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek " övezettel. 
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Védett területek, növények 
 

Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javastolt fajok listája 
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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.). 
 
A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos 
alapú jegyzéke szerinti további tiltott fajok: 
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Natura 2000 
Veszprémvarsány közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben kihirdetett, az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel közzétett Natura 2000-es területek nem érintik. 
 

 
1.11.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Veszprémvarsány területén nem találhatók védett természeti területek, viszont bővelkedik 
megőrzésre alkalmas egyéb természeti, ill. táji elemekkel, mint pl.: vízfolyások, 
patakvölgyek, természetközeli összefüggő erdők, hagyományos tájrészletek, stb.  
E bakonyaljai tájnak jelentős értéke a tájhonos tölgyfajokból álló összefüggő hatalmas 
erdőség. A Veszprémvarsány határából induló erdő Bakonyszentlászlón keresztül kapcsolódik 
Bakonybél egybefüggő erdeivel, keletre pedig Sikátoron keresztül az Északi – Bakony 
egybefüggő erdeivel.  Táji és tájképvédelmi szempontból egyaránt kiemelt feladat ezen 
összefüggő erdőség megőrzése, további felszabdalásának megakadályozása. Az erdőségek 
mellett Veszprémvarsányra és környékére jellemzőek a patakvölgyek. A Súri-Bakonyalja a 
Bakonyból a Dunába folyó patakok vízgyűjtő területe. Veszprémvarsány területén mind a 
dombvidék mind az enyhébb lejtésű, alacsonyabb részeken is meghatározó a kisebb patakok, 
csatornák, árkok sűrű hálózata, melyek természetközeli állapotának és a vízpartok 
beépítetlenségének megtartása kiemelten fontos feladat. 
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A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervének 3/4. mellékletéből kiemelt ábrán jól 
látható, hogy a település délkeleti felén jelentős méretű térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete húzódik, országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet nem található 
Veszprémvarsány területén. 
 

 
 
 
1.11.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 
 
A Bakonyalja Natúrpark létrehozása lassan egy évtizede napirenden van. A Natúrpark egy 
általában védett természeti terület, amely a vidék hasznosításának kímélő, értékőrző formája. 
Tudatosan törekednek a táj jellegének megtartására, a természeti értékek megismertetésére, a 
szabadidő eltöltési, üdülési tevékenységek befogadására. A Natúrpark létrehozása lehetővé 
tenné a jellegzetes vidéki táj és a természeti értékek fejlesztését, megőrzését. A 2003-ban 
készült anyag, a Bakonyalja Natúrpark, javasolt prioritásai: 

 falusi turizmus fejlesztése, 
 lovasturizmus fejlesztése, 
 hagyományos gazdálkodás ápolása, 
 védelemre érdemes természeti értékek feltárása, 
 horgászturizmus fejlesztése, 
 családi természetközeli turizmus feltételeinek megteremtése. 

Veszprémvarsány is érdekelt a Bakonyalja Natúrpark létrehozásában és a természeti 
értékeinek védelemre történő fejlesztésében.  
 
 
1.11.3.3. Ökológiai hálózat 
 
Veszprémvarsány közigazgatási területét az országos ökológiai hálózat övezetei közül a 
pufferterület, a magterület és az ökológiai folyosó övezetei is megtalálhatók. Az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény tartalmazza az országos ökológiai 
hálózatra és annak övezeteire vonatkozó előírásokat. 
 
Magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 
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területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 
biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 
 
Ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított 
élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok) tartoznak, 
amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok 
biztosítására. 
 
Puffer terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik 
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai 
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/1. melléklet tervlapjának kivonata 

 
 
 

1.11.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
Az optimális tájhasználat érdekében meg kell találni az emberi kultúrkörnyezet és a természet 
helyes arányát. Ennek érdekében a természet erőforrásait oly módon kell felhasználni, hogy 
időt és teret engedjünk megújulásukra. 

Az emberi tevékenység hatására keletkező új elemek és a tájban megjelenő 
folyamatok kedvezőtlen hatást fejthetnek ki egyrészt közvetlenül az egyes tájalkotó elemekre, 
másrészt közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai teljesítőképességét. 
Ezek a folyamatok figyelhetők meg a külterületi majorok, ipari üzemek, telephelyek tájba 
illesztésének hiányánál. Környezetük fásítása vagy elmaradt, vagy áldozatul esett az 
intenzíven művelt, monokultúrás mezőgazdasági tevékenységnek, mely során kivágták a 
kisebb erdőfoltokat, erdősávokat, fasorokat és felszántották a mélyebb fekvésű területeket. 
Ennek következtében jelentős széleróziós károk keletkeznek és rendkívül visszaszorult az 
élővilág is, mely egy alapvető tájhasználati konfliktust hozott létre. 
A szőlőhegy (zártkerti területek) spontán átalakulása, felhagyása funkcionálisan és 
esztétikailag is rendkívül kellemetlen eredményhez vezet. A vegyes területhasználat, az 
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egymástól a teljesen elütő funkciójú, megjelenésű, magasságú épületek megjelenése, 
felhagyott műveletlen területek a gazdátlanság érzetét sugallják. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál 
szempontjából kedvezőtlen momentumokat: 

 Illegális hulladéklerakások, talaj, talajvízszennyezés – lakóterületek, természeti 
területek; 

 eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya - 
mezőgazdasági terület –lakóterület, gazdasági terület-lakóterület; 

 mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása a külterület útjai mentén; 
 utcafásítások hiánya, pótlása megnövekedett forgalom –lakóterület –védett 

természeti területek; 
 széleróziós károk keletkezése; 
 hagyományos növénykultúrák elhagyása; 
 tájba illesztés hiánya. 

 
 
 

1.12 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 
A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok 
befolyásolták.  
 

1.12.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
1.12.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek 
 
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 
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(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. 
 
Az alábbi képeken látható a varsányi focipálya, temető, Varsány tér, pincesor, játszótér és az 
erdő: 
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1.12.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
 
A felsorolt külső és belső zöldfelületi rendszer kondicionáló szempontból kedvezőnek 
minősíthető. A zöldfelületek állapota, az út menti, utcai fasorok hiánya főleg a 
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. 
 
 
 

1.12.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
A zöldfelületek fásítása javarészt esetleges, hiányos, vagy szakszerűtlen. Ez főleg az 
utcafásításokra jellemző, különösen a településközponti jellegű terület részein. Az 
utcafásításoknál csak utcafásításra alkalmas, lehetőleg őshonos fafajok telepítése 
megengedett. Ugyanez az elv vonatkozik a parkolók kialakítására is. A fák szerves részét kell, 
hogy képezzék a parkolóknak. /3 db parkoló-1 fa/ A növények csökkentik a zajt, javítják a 
település klímáját. A cserje és a gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, terelik a 
forgalmat és a felsorolt klímajavító tényezők mellett védik a gyalogos testi épségét. Minden 
esetben kerülendő az allergén fajok alkalmazása. Mindez, egy az egész településre kidolgozott 
zöldfelületi koncepció kidolgozásával biztosítható. Különös figyelmet igényel az utak menti 
árkok állagának felmérése, majd rendezése. A játszóterek kialakításánál figyelembe kell venni 
az új EU- előírásokat. Általános elvként elmondható, hogy a fa ill. környezetbarát anyagokból 
készült játszószerek alkalmazása a cél.      
A védőfásítások telepítése is szerves részét kell, hogy képezze a koncepciónak. A legnagyobb 
szükség ezekre a lakóterület és a szántók találkozásánál van, de nélkülözhetetlen elem az ipari 
és mezőgazdasági létesítmények elhatárolásánál, telken belüli fásításánál. Az új lakóterületek 
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kialakításánál a védőfásítások mellett ügyelni kell a megfelelő nagyságú lakókert 
kialakítására. 
A külterületi részeken lévő zártkertek, szőlők megóvása érdekében népszerűsíteni kéne a 
szőlőtermesztést a lakosság körében, az itt lévő présházak turizmusba való bevonásával. 
 
 
 

1.13 Az épített környezet vizsgálata 
 

1.13.1 Területfelhasználás vizsgálata 
 
A község beépített része, a közigazgatási területének északi részéből indulóan észak-dél 
irányúan helyezkedik el. A belterület szerkezetének meghatározó fő eleme a 82. sz. országos 
főút. 
 
 
1.13.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
A település belterületére alapvetően az organikus fejlődés a jellemző. A jelenlegi falu 
tengelyét a 82. sz. főút képezi, melynek része volt a község legrégibb utcája, a Kossuth utca 
is, de ezt váltották ki egy elkerülő úttal az 1961-62-es években. Az elkerülő és a régi főút 
csatlakozásánál alakult ki egy központi településrész. 
A község másik legrégibb utcája a Petőfi Sándor utca. Ez a két utca és az erről szerteágazó 
utcácskák alkották az ősi Varsányt. 
A település további szerkezetét az 1920-30-as években a Győr-Veszprém tengely nyomán 
történő építkezések (Rákóczi utca) és a Sikátorra vezető (82114. sz. mellék-) út menti 
beépítések (Ady Endre utca) határozták meg. 
A vasútállomás felé az 55-60-as években kezdett el terjeszkedni a település, ezzel 
kedvezőtlenül meghosszabbították. A 60-as, 70-es, 80-as évek során további utcák épültek. 
A Könyves Kálmán utca és a vele derékszöget bezáró Iskola utca vonalvezetése már 
mérnökien egyenes. A Gábor Áron utca és a Zrínyi Miklós utca és az általuk közre fogott 
legújabb Ebédlátó utca szintén újabb, lineáris településrészek. 
A község településszerkezetének tengelyét a Győr - Veszprém út jelenti. A község magja, a 
régebben 82.sz. főút része, Kossuth Lajos utca. Fontos településrész az ebből leágazó Petőfi 
Sándor utca, mely a hegyet feltáró utak gyűjtőútja. Elkülönültebb rész a Sikátorra vezető Ady 
Endre utca. Fiatalabb, mérnöki vonalvezetésű utcák a Zrínyi, a Gábor Áron, a Könyves 
Kálmán és az Iskola utca. Jelenleg kiépülőben van az Ebédlátó utca. 
 
Veszprémvarsány egy kiválóan prosperáló, lakóinak kellemes, szép és élhető környezetet 
biztosító, település. Gondozott és nem utolsó sorban dekoratív közterületekkel, ápolt 
udvarokkal, kertekkel, karbantartott, felújított lakó és középületekkel. 
 
A településen van gazdasági övezet is, mely a település északi részén található legfőképp, 
viszont szórványosan a település területén is találunk gazdasági területeket is. 
A település itt fogad be minden olyan zajos, a lakókörnyezett zavaró funkciót, melyet 
napjaink gazdasági tevékenysége megkíván. Fekvésében a vasúthoz közeli, és a 82-es főút 
mentén lévő, jó közlekedési kapcsolattal rendelkezik kielégítve a gazdasági tevékenység 
szállítással kapcsolatos igényeit. 
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1.13.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és 
a minőségi osztályok 
 
Veszprémvarsányban jelentős mértékű a mezőgazdasági területek nagysága. A 
mezőgazdasági szántó- és legelő művelési ágú területeken az 1-2., a szőlő művelési ágú 
területeken a 4., a rét művelési ágú területeken az 1-3., a gyümölcsös, kert és fásított terület 
művelési ágú területeken a 3., erdő művelési ágú területen a 2-3. minőségi osztályú 
földrészletek viszonyulnak átlagosnak vagy átlagosnál jobbnak. 
A település délirészén húzódnak inkább az erdőterületek. 
 
 
1.13.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 
Beépítésre szánt területek 
1. Lakóterületek 
A településen a lakóterületek legfőképp a 82-es, vagyis a Rákóczi Ferenc utca mentén, a 
település lakott részének déli felén, pedig több utcából álló tömbben helyezkednek el.  
Tervekben szerepel több utca nyitása, ezzel új lakóterületek létrehozása, valamint a meglévők 
bővítése. 
 
2. Településközpont vegyes terület 
Veszprémvarsányban településközponti terület, több helyen is található: 
- A Könyves Kálmán utca és Kossuth Lajos utca kereszteződésében, ahol a bolt, étterem, 

posta és virágbolt található. 
- Kossuth Lajos utcában, itt van az orvosi rendelő és bölcsőde, az Iskola utca felőli részén 

az iskola, 
- Kossuth Lajos utcában, ahol a kultúrház van. 
 
3. Különleges területek 
A különleges területeknek négy fajtáját különböztetjük meg a településen. 
A különleges területfelhasználási kategóriába soroljuk a meglévő temető területét a Rákóczi 
úton. Ez a rendezési terv távlatában bővítést igényel. A Petőfi Sándor utca végén pedig egy 
izraelita temető található. 
Különleges sport és szabadidős terület a sportpálya területe, mely a Könyves Kálmán utca és a 
Herceg utca kereszteződésében található. Méretében és kialakításában jelenleg elegendő a 
település számára. A terület mérete alkalmas a sportolás, szabadidős tevékenységek 
létesítményeinek elhelyezésére. Településszerkezeti szempontból a terület fekvése kedvező. 
Veszprémvarsányban található még különleges hulladékgyűjtő udvar is, a Kossuth Lajos utca 
déli felén. 
 
4. Gazdasági területek 
A település északi részén, a 82-es számú főút nyugati és keleti oldala kereskedelmi gazdasági 
terület-felhasználási kategóriába tartozik. Itt található benzinkút, húsbolt, fóliafeldolgozó 
üzem és tartalék gazdasági terület. 
A másik kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a Kossuth Lajos utca és a 82-es számú 
főút déli kereszteződésénél található, ahol állattartás folyik. 
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Ipari gazdasági terület a település közigazgatási területén több helyen is található. Sikátor felé 
vezető út mentén a volt TSZ telephelyén; a település délnyugati részén Újmajorban és a 
település déli részén az erdőterület határán a 0102 hrsz-ú terület. 
 
Beépítésre nem szánt területek 
1. Mezőgazdasági területek 
A település beépítésre nem szánt külterületén a szántó és az erdő területek dominálnak. Az 
igazgatási terület 47 %-a szántó, 35 %-a pedig erdőterület. Az erdő területek főként a 
település középső részét uralják, de délen is találhatóak, a síkabb településrészeket 
szántóterületek foglalják el az általuk közrezárt területek osztódnak egyéb terület 
felhasználási kategóriákra. A rétek főleg a vízfolyások menti, illetve mélyebben fekvő 
területeken helyezkednek el. 
A mezőgazdasági növénytermesztés jelentős mind a gazdasági vállalkozások számát, mind az 
egyéni gazdálkodókat tekintve. 
A közigazgatási területen belül mezőgazdasági kiskert és gyümölcsös terület nincs és nem is 
tervez a település ilyet kialakítani. A település területén birtokközpont kialakításának igénye 
nem merült fel. 
A mezőgazdasági területek megközelíthetősége biztosított. 
 
2. Zöldterületek 
A település a belterületi közparkok és zöldfelületek tekintetében bővítésre szorul. Nem 
található egy megfelelő méretű és funkciójú közösségi zöldterület. Egyetlen „zöldfolt” a 
focipálya területe.  
 
3. Erdőterületek 
A települést déli irányból jelentős kiterjedésű erdőterületek érintik. A település északi részén a 
Pannonhalmi dombság erdői nyúlnak a település területére. A közigazgatási terület mintegy 
35 %-a erdőterület. Az erdőterületek egy része a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozik. 
Az egyéb fejlesztések a település erdőterületeit közvetlenül nem érintik. 
Az erdőfelújításoknál és az erdőtelepítéseknél előnyben kell részesíteni az őshonos fafajokat. 
A kistáj természetes körülmények között ma is erdővel borított lenne, de mára az erdőtakaró 
felszakadozott, főként a szélesebb patakvölgyekből hiányzik. Jelenleg a faállománnyal 
borított terület nem éri el a kistáj felét. A megmaradt erdők között sok a jellegtelen, 
fajszegény állomány. A természetesebb állományok többnyire üde, gyertyános erdők, 
kocsányos vagy kocsánytalan tölggyel, néhol cserrel. Nyugati részén bükkösök is kialakultak. 
A patakokat gyakran kísérik égerligetek, néhol magassások, mocsárrétek és gyepek. A 
hegytetőkön, délies domboldalakon fényben gazdag tölgyesek állnak, sok cserrel, kevesebb 
kocsányos és/vagy kocsánytalan tölggyel. A tölgyesek gyepszintje többnyire fajokban nem 
gazdag, az igazi száraz tölgyes fajok ritkák. 
 
4. Közlekedési és közműterületek 
Veszprémvarsány a 82-es főút mentén fekszik, amely a település főtengelye is egyben.  
A település északi részén a 82-es főút, 832-es út és 8218-es országos mellékútkereszteződése 
rendkívül veszélyes és emiatt át kell építeni, a korábban elfogadott terveknek megfelelően. 
Vasúti kapcsolattal is rendelkezik a település. Az út és a vasúti átjáró csomópontját a jelenlegi 
nem problémás. 
 
 
1.13.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
 



Veszprémvarsány Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Tervi Eszközök felülvizsgálata 54 

 

   Tervező: Németh Eszter                   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A.                     Tel: +36 20/476-2998                      e-mail: trendterv@trendterv.hu 

 

A településen nem található alulhasznosított barnamezős terület. 
 
 
1.13.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 
Veszprémvarsányban nincs szlömösödött, degradálódott terület. 
 
 
 

1.13.2 A telekstruktúra vizsgálata 
 
A történeti településrész területén a megmaradt a hagyományos oldalhatáron álló beépítés és 
a nagyon változatos alakú és méretű telkek kusza halmaza. 
A területen szerencsére megmaradt még néhány régi ház, amely utcaképi, településképi vagy 
építészettörténeti szempontból értékes. Az épületállomány azonban ezeken a területeken is 
nagyon vegyes képet mutat. Ezen a területen találhatóak továbbá a település 
meghatározóközépületei. 
 

 
A területen belül - annak ellenére, hogy átépült az épületállomány - védendő és 
megtartandóérték az utcahálózat, az utcák vonalvezetése, szélessége vagy adott esetben 
keskeny mivolta, a kialakult teresedés, a beépítések jellege, a telekstruktúra. 
 

 
 

A házak előkert nélkül vagy kis előkerttel épültek, a kerítések jellemzően kis lábazattal épült 
áttört fém anyagú kerítések, utcaképi jelentőséggel nem bírnak. 
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A külső településrészek mérnöki, sematikus telekosztásaival, utcahálózatával, 
szabályosnégyzetes alakú, azonos méretű telkeivel ellentétben – mint említettük - a 
történetitelepülésrészben egy organikus telek és utcahálózatot találunk, változatos alakú és 
nagyon eltérő méretű telkekkel, közterület-szélességekkel. 
A történeti településrész területén a jövőben fontos a kialakult beépítési módok(oldalhatáros), 
építési helyek megtartása. 
 
A belterülethez szervesen kapcsolódó (volt) zártkertek területén többféle funkció keveredik. 
A belterülethez közelebb eső részeken megtalálható a lakó- és a rekreációs funkció, valamint 
a szőlő- és kertgazdálkodás, sőt az állattartás is. 
 

 
 

A területet változatos méretű, de szabályozott telekrendszer jellemzi, oldalhatáron vagy 
szabadon álló, lassan növekvő számban megjelenő családi házas vagy üdülő/pincebeépítéssel. 
Közművesítettsége még közel sem nem teljes körű a területnek. 
A területen a jövőben fontos a terephez való alkalmazkodás, hogy minél kevesebb földmunkát 
végezzünk, és az épület legmagasabb pontja is maradjon a környező táj sziluettjén belül. 
 
Az átalakuló területek lakóterületinek utcaképei épületállományukban, építészeti 
stílusaikban nagyon változatos képet mutatnak. Az 1960-as évektől napjainkig a sátortetős, 
80-asévekbelinyeregtetős épületeken át a legújabb korok mediterrán stílusú házáig, az 
egyszintes, kétszintes, pincelakásos, tetőteres épületekig bezáróan mindenféle épület 
megtalálható a településen. 

 
 

Az átalakuló településrészek körébe tartoznak továbbá az ipari gazdasági területek, sport és 
szabadidős területek, kereskedelmi gazdasági területek. 
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1.13.3 Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
Az önkormányt vezet tulajdonkatasztert. 
 
 
 

1.13.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
 
A település a rendezési terv felülvizsgálat kezdetekor beszerezte a friss földmérési 
alaptérképet, és minden módosításnál beszerzésre kerül a módosítással érintett területre. 
 
 
 

1.13.5 Az építmények vizsgálata 
 
1.13.5.1. Funkció, kapacitás 
 
A település népességmegtartó, illetve vonzerejének növelése érdekében új lakótelkek 
kialakíthatóságát kell lehetővé tenni ezeket elsősorban a jelenleg is belterületi földrészletek 
hasznosításával, telekrendezésekkel, telekösszevonásokkal, beépítetlen részek feltárásával kell 
megvalósítani. A településrendezési terv készítése során új lakóterületek kerültek kialakításra. 
A különböző szolgáltatások, mint bölcsőde, iskola, orvos kapacitását tekintve a népesség 
növekedésével is elegendőek. Népességnövekedés esetén új óvoda építése szükséges. 
 
 
1.13.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 
A történeti településrész területén az épületek jellemzően oldalhatáron helyezkednek el, 
többnyire előkert nélkül. A területen nem kívánatos az utcák ritmusától és a kialakult 
telekszélességektől eltérő telekszélességek kialakítása, a hagyományos telekstruktúra 
megváltoztatása. 
Az átalakuló településrész területén a kialakult beépítés változatos. A település nagyobb 
részén a hagyományos oldalhatáron álló beépítés a jellemző. Azokban az utcákban, ahol 
azépületek jellemzője oldalhatáron helyezkednek el, az oldalhatásos beépítés továbbra is 
követendő. Új épület építése esetén az előkertek mélysége az utcában már kialakult előkert 
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méretekhez alkalmazkodjon. A kialakult beépítésű területeken nem kívánatos az utcák 
kialakult ritmusától, telekszélességektől eltérő telekszélességek kialakítása. 
Újonnan kialakításra kerülő lakóterületek esetében elképzelhető szabadon álló vagy 
ikresbeépítés is. Új épület építése esetén azonban ezeken a területeken is (mind az 
oldalhatáros, szabadon álló beépítéskor) az előkertek mélysége és a beépítés módja az utcában 
márkialakult előkert-méretekhez és beépítésekhez alkalmazkodjon. 
 
 
1.13.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 
 
Történeti településrész 
Szintszám/épületek magassága: 
A történeti településrész területén a jelenleg földszintes, földszint + tetőteres ill. 
földszint+emeletes épületek egyaránt megtalálhatóak. Az itt található, építendő épületek 
esetében törekedni kell az egymással harmonizáló ereszmagasság, épületmagasság 
kialakítására. Többszintes tetőtér kialakítása nem megengedett. 
Tető kialakítása/tetőforma: 
A történeti településrész területén kizárólag magastetős épületek találhatóak. A tetőformák 
általában egyszerűek. Az utcaképek tekintetében az egyes épületek átépítésénél az utcára 
jellemző tetőgerinc irány, ereszforma követése javasolt. Kerülendő a túltagolt tetők 
alkalmazása és elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás. 
Az épületeken az égetett agyagcserép fedés javasolt. Kerülendő a műantikolt vagy egyéb, nem 
természetes színű cserepek vagy cseréptől eltérő egyéb héjazatok (műpala, bitumenzsindely 
stb.) alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék, lilacserép) szintén nem 
megengedhető. 
 
Átalakuló településrészek és volt zártkerti területek 
Szintszám/épületek magassága: 
A meglévő épületek közé épülő új házak magassága az utcában meglévő házak magasságához 
alkalmazkodjon. 
Tető kialakítása/tetőforma: 
Elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás a gerincirányok, oromfalak, 
a tetők formavilágának, tagolásának tekintetében. 
Az épületeken az égetett agyagcserép vagy betoncserép fedés javasolt. Kerülendő a 
nemtermészetes színű tetőhéjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld 
vagy kék tetőfedés) nem megengedhető. 
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1.13.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 
 
 
Eltérő karakterű területek lehatárolása 
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Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott 
helyen az ember és a természet közösen formált. 
A településképet vizsgálva, a településhez közeledve éles határt nem lehet meghúzni a 
belterület és a külterület között, a falu jól illeszkedik a környezetébe. A falu térbeli összképét 
a dombvidéki jelleg, az erdőterületek és szántók váltakozása határozza meg. A bevezető 
utakon közeledve a falu szinte beleolvad a tájba. Alapvetően földszintes házak alkotják az 
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épületállományt, ettől csak az újabb kori településrészek térnek el, ahol számos tetőteres ház 
is található. 
Az utcaképet vizsgálva, a település utcáin haladva főleg az oldalhatáron álló beépítés 
dominál, a régebbi beépítéseknél jellemzően keskeny telkes, ennek megfelelő épületekkel, az 
újabb lakóterületeken szélesebb telkekkel típusépületekkel.  
A településen mindenhol jellemző az út menti növényzet jelenléte. Az utcák lakóházai 
jellegzetes falusias utcaképet adnak. 
A történetileg kialakult településrészben a tájba illesztés során a hagyományos településkép 
megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli 
kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének 
megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak 
elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi 
épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú növényzet 
megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk 
szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 
méretének érzetét. 
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen 
minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle 
élőlénynek biztosíthatunk életteret. Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő 
előtt észrevétlen marad. A településen megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel gondozott 
hátsó kerteket is, amelyek nem csak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként 
gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük. 
A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely 
akkor tölti be szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A 
kertalakítás során az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. Elsődlegesen 
tehát az épület stílusához, üzenetéhez, közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti 
megoldásokat alkalmazzunk. 
 
Történeti településrész 
Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen 
hagyományosvakolt architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, 
fával történő burkolása, főként, ha az nem építészetileg indokolt helyen és szerkezetként, 
hanem csak öncélú díszítőelemként jelenik meg. A homlokzati felületek és nyílászárók színei 
esetében kerülni kell a túlzottan élénk vagy túlzottan sötét, a műanyagbázisú festékek és 
vakolatokelterjedésével lehetővé vált színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez 
alkalmazkodó természetes földszíneket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen 
nemajánlott háromnál több eltérő szín vagy háromnál több árnyalat alkalmazása. 
Természetes anyag (kő-, tégla-, illetve faburkolat) homlokzati felületkent történő alkalmazása 
esetén vakolt homlokzati felület(rész) színezése során általában csak két, egymással és a 
természetes anyaggal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható. 
Új épület létesítése esetén a környező épületek anyaghasználatából célszerű kiindulni. Ez 
azonban nem zárja ki újabb, lehetőleg természetes anyagok, illetve kortárs anyagok (fa, 
rozsdamentes acél, üveg stb.) használatát sem, amennyiben azok erősítik az 
építészetikoncepciót, es harmonikusan illeszkednek a környezetbe. 
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe 
kell helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat. 
A nyílászárók esetében kerülni kell a túl sok osztással kialakított vagy fekvő téglalap 
arányúnyílászárók alkalmazását. A területen lehetőség szerint kerülni kell az utólagosan 
beépítettredőnytokok megjelenését. 
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A területen a kerítések változatosak (tömör deszka, épített lábazatú áttört kerítések) 
helyenként, mint már említettük utcaképi jelentőséggel bíró, míves építmények. 
 
Átalakuló településrészek és volt zártkerti területek 
Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos, 
illeszkedő architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával 
vagy téglával történő - burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében 
kerülni kell a túlzottan élénk vagy túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…) használatát és a 
környezethez alkalmazkodó természetes pasztellszíneket kell előnyben részesíteni. Egy adott 
épületen nemajánlott túl sok eltérő szín vagy 3-nál több árnyalat alkalmazása. 
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe 
kell helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat. 
 
 
 

1.13.6 Az épített környezet értékei 
 
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 
törvények és rendeletek, melyek a 2017-ben elkészült 125/2017. (XII.28.) számú Kt. 
határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvben részletezve megtalálhatók. 
 
 
1.13.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
Az eltérő karakterű településrészek lehatárolásához és a tájtörténet, tájkarakterbemutatásához 
a katonai kataszteri térképeket vettük alapul, hiszen ezeken a történelmitérképeken jól 
nyomon követhető a településszerkezet kialakulás és fejlődése, valamint a tájhasználat, 
tájszerkezete alakulása. 
 

 
1. katonai felmérés (1763-1787) 

 
A települések a Bakony-hegység néven ismert Súri-Bakonyalja kistáj részét képezik. A terület 
természetföldrajzi adottságait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, 
domborzatiadottságok csapadékeloszlások terén változatos, heterogén képet mutat. 
Külterületét nagykiterjedésű erdőterületek és valamivel kisebb szántóterületek jellemzik. 
Jóllátható, hogy a település ekkor még egy fő utcából áll, ez a mai Kossuth Lajos utca, a 
sikátoriúttól a katolikus templomig. Csak néhány ház van a dombosabb részeken, vélhetően 
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ez a Petőfi utca. A lakóházak mögött kertek. Varsány népe földművelésből, 
szőlőtermesztésből, gyümölcstermelésből élt. A mára lakott szőlőhegyi részen ekkor még 
házak nem álltak. A főutcával párhuzamos nyomvonalú patak folyik. Az ekkor meglévő utak 
Bakonygyirót, Bakonypéterd, és Sikátor irányába vezettek ki a településről. Sikátor felé 
vezető úton útszélikereszt emlék látható. 
 

 
2. katonai felmérés (1819-1869) 

 
Kialakult az orsó elrendezésű fő utca, mely kétfelé ágazott. A déli ágának a nyomai, illetve 
néhány ház még ma is meg van. Az északi ága a Kossuth utca folytatása. A Petőfi utca is 
kiépült és a sikátori út mellett is házak sorakoznak. Veszprémvarsányban ekkor még nincsen 
vasút. A felszínt számos, a Bakonyból északnak futó patak völgye tagolja. A domborzat a 
területhasznosítást nem akadályozza; a patakvölgyek valamivel nedvesebb termőhelyek. A 
településtől keletre folyik a Csuha folyó, melynek nyomvonala nagyjából megegyezik a 
maiCuhai-Bakony-ér medrével. 
 

 
Kataszteri térkép 1857-ből 

 
1857-re a településen minden lehetséges földet művelés alá vonnak. A településkülterületének 
déli oldala nagyobb részt erdő, kisebb részt szántóterületté válik, míg az északészak-nyugati 
dombvidéki területen aktív szőlőtermesztés folyik. Az erdőterületek nagyarányának oka a 
domborzatból fakad, hiszen a település közigazgatási területének nagy része a Bakony 
hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis aranykorona értékkel bírnak, nem 
termelékeny területek. Ezért mindig is érdemesebb volt rajtuk erdőgazdálkodást folytatni, 
mint mezőgazdasági művelést. Az erdők nagy része ma is gazdasági rendeltetésű. 
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Az 1857-es térképen aprólékos precizitással megrajzolva látható, beazonosítható minden 
lakóház és gazdasági épület, a temető, a templomok. Megépül az evangélikus templom. A 
szőlőhegyi részen már kisebb épületek, pincék sorakoznak, a terület feltárása, beépülése 
folyamatos. 
 

 
3. katonai felmérés (1869-1887) 

 
A mai Kossuth utca dél-kelet irányban tovább épül, kialakul a mai Jókai utca elágazása, 
valamint a Petőfi utcából is tovább ágazik a település. Ez lehet a mai Horog utca. Az 1860-
asévektől önálló postája volt a településnek. 1895 körül megépültek a vasútvonalak 
 

 
4. Magyarország Katonai felmérése (1941) 
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A közlekedési kapcsolatok letisztultabbá válnak. A főbb közlekedési vonalak mentén 
jólláthatók az utakat kísérő fasorok. Belterületen a Kossuth utca északnyugati irányban 
terjeszkedik tovább, ez lesz a mai Rákóczi utca. A sikátorra vezető út mentén kialakuló 
maiAdy Endre utca is benépesül. 
 
1990-es katonai térkép: 
 

 
 
Az 1961-62-es években épült a 82-es útnak a falut részben elkerülő szakasza, mely miatt 
néhány házat le kellett bontani Belterületen a település lakóterülete dinamikus fejlődésnek 
indul. Sorra jelennek meg és épülnek be az új lakóutcák, gazdasági területek, benzinkút, végül 
kialakul a település jelenlegi szerkezete. 
 
 
1.13.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
A régészeti elemek vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti 
vonatkozásait érintő speciális törvények és rendeletek: 

 1996. évi LIII. törvény – a természet védelméről, amely a földvárak és halmok 
(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik ld. 23. § 

 1997. évi CXL. törvény – a kulturális örökségvédelem általános keretét adja 
 2001. évi LXIV. törvény – I. része az általános rendelkezéseket tartalmazza, II. 

része a régészeti örökségről általában, III. része a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalról (továbbiakban: KÖH) szól 

 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – a KÖH eljárási szabályairól 
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 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhely feltárásáról, a lelőhely 
bejelentéséről és a találó/bejelentő elismeréséről 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
sérelméről és a büntetés mértékéről 

 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 
 
 
 
1.13.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, amelyek építészeti, 
építészettörténeti, esztétikai értéke az országos védelemre javaslást nem indokolja, de jellegük 
kifejezi a község múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a község számára 
megőrzendő, védendő értéket képviselnek. 

 
A településkép védelme a meglévő és újonnan létesülő építményekre is vonatkozik. 
 
Egyéb megőrzendő értékek 
Településkép, utcaképi és építészettörténeti, történelmi vagy ipartörténeti szempontból 
jelentős épületek, építmények, emlékek: 
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1.13.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
 
Veszprémvarsányban ilyen terület nincs. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési terv 3/5. sz. melléklete: világörökségi és 

világörökségi várományos területek övezet által érintett települések 
 
 
1.13.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 
 
A hatályos településrendezési tervek az országos műemléki nyilvántartással szinkronban1 db 
műemléket jelölnek ki. 
 
Szent Adalbert római katolikus templom (Kossuth Lajos u., hrsz.: 285.) 
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A középkori eredetű falut már az első források is a 
Pannonhalmi apátság birtokaként emlegetik, melynek 
alapítólevelében fordul elő először Vuosian néven, 
majd Szent László király 1090-es összeírásában 
bukkan fel ismét. A település templomát először II. 
Paschalis pápa említi 1102-ben kelt levelében, 
amelyben felsorolja és megerősíti az apátsághoz 
tartozó templomokat, ezek között megemlíti Szent 
Adalbert egyházát Varsány faluban. A középkori 
egyház a mai templom helyén állt, és keleti-nyugati 
tájolású volt. 
A 1683-ban felégetett templom felújítására Göncz 
Celesztin főapátsága alatt került sor a XVIII. század 
elején. Restaurálását Sajghó Benedek végeztette el, és 
ő adományozta a két harangot is. Az 1770-es 
egyházlátogatási jegyzőkönyv leírása szerint a 
templom boltozott szentélyű volt, hajóját 
famennyezet fedte, a toronyban két harang volt. 
Körülötte a kor szokásának megfelelően temető terült 
el. Ennek az eredeti, kőből épített templomnak a 
falmaradványai a gázfektetés, és a templomszigetelési 
munkák során kerültek elő. A Szent Adalbertről elnevezett kéttornyú, háromhajós római 
katolikus templom a középkori helyén 1774-ben épült, majd 1888-ban részben átalakították. 
Szószéke rokokó, az 1770-es évekből, a főoltára copf a XVIII. század végéről. Az elmúlt 
évtizedben több felújításra került sor a templomban. Megújult a templom környéke 1997-től. 
A főkaput megnyitották. 2002-ben sor került az oldalbejárat rendbe tételére. Ugyanebben az 
évben a templom északi homlokzatát a tornyokkal együtt lefestették. Mind a nyolc ablakot 
kicserélték a körablakkal együtt. 2011-ben a homlokzat és a tetőfelújítása zajlott. Restaurálták 
a szószéket, és 2012-ben kifestették a boltozatot. 
 
 
1.13.6.6. Helyi védelem 
 
A helyi védelemre javasolt épületek esetében az épületeket eredeti formájukban javasoljuk 
megőrizni. Meg kell tartani a tetőidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati 
tagolásaikat, anyag- és színhasználatot. A szakrális emlékek esetében az objektumokat meg 
kell tartani eredeti formájukban, állagmegóvásukról, fenntartásukról, környezetük esztétikus 
kialakításáról gondoskodni kell. 
 
Helyi védelem alatt álló objektumok a településen: 
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1.13.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
A Kossuth Lajos utcában egy vállalkozó a saját telkein belül bontott autókat tárol, ami nem 
egy kellemes látvány településképi szempontból. 
 

 
 
 

 

1.14 Közlekedés 
 
Veszprémvarsány Győrtől számított távolsága közúton 18 km. Legegyszerűbben a 82-es 
számú főúton közelíthető meg akár Győr, akár Pápa, vagy Veszprém irányából is.  
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1.14.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
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. 
 
 
4. 82114-es számú Sikátor bekötőút 0+000 - 1+172 szelvények közti szakasza. 
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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. 
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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 
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közterület kialakítást az érintett magántulajdonosok érdekét is figyelembe véve az 
önkormányzat nem 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.  
 
 

1.14.2 Közúti közlekedés 
 
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.  
A 82-es számú főútra van kivezetése Sikátornak Veszprémvarsányon keresztül a 82114 sz. 
úttal. 
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. 
 
A térség jelenleg az intenzív motorizáció korszakában él. Jelentősen eltávolodtak egymástól a 
lakó-, illetve a munkahelyek. 
Megszűntek a helyi munkavégzés lehetőségei, illetve a lakosság olyan vagyoni helyzetbe 
került, hogy megengedheti magának azt, hogy személygépkocsival ingázzon. A 
személygépkocsik száma minden vizsgált kategóriában jelentősen növekedett. 
A település személygépkocsi állománya a vizsgált időszakban szintén jelentősen emelkedett. 
Ez összevethető a lakosság ingázási szükségletével. 
 
A települési jellemzők a következők: 
 
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. 
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- 2011-ben a településen 319 személygépkocsi volt, az elmúlt évtizedben folyamatos 

növekedés figyelhető meg. 
- A helyi közlekedésben a kerékpárt, ingázás esetén a tömegközlekedési eszközöket 

(autóbuszt és vonatot), valamint személygépkocsit veszik igénybe. 
 
 
 

1.14.3 Közösségi közlekedés 
 
Veszprémvarsány fejlődési lehetőségei nagymértékben függnek a közösségi közlekedési 
hálózatok szolgáltatásainak színvonalától, illetve az elérési sebességektől. 
 
Veszprémvarsány esetében közösségi közlekedésbe az autóbusz és a vasúti közlekedést is 
megemlíthetjük. 
 
 
1.14.3.1. Közúti 
 
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 autóbuszmegállók 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.  
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Az új fejlesztések megvalósulásával a kialakult lakóterületeken nem lesz szükség új 
megállóhelyek létesítésére. 
 
 
1.14.3.2. Kötöttpályás 
 
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. 
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. 
 
 
 

1.14.4 Kerékpáros és gyalogos 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 főút mentén lenne szükség, azonban a rendelkezésre álló 
szabályozási szélesség kerékpárút, illetve kerékpársáv kialakítását az út jelentős átépítése 
nélkül nem teszi lehetővé.  
 
Nagyobb forgalmú utak, utcák mentén többé-kevésbé kiépített gyalogjárda rendszer található. 
Az új beépítések útterületeinek szabályozási szélessége biztosítja a szükséges járdák 
kiépíthetőségét. 
 
 
 

1.14.5 Parkolás 
 
A településen a lakóövezetben a parkolás az ingatlanok saját területén biztosított. A község 
központi területén, a boltnál és az étteremnél találunk kiépített parkolókat. 
A közterületi parkolást jelenleg a padkán, árkok feletti hidakon való megállás jelenti. 
 
Parkoló helyet kell kialakítani az alábbi helyeken, melyek darabszámát az OTÉK 
szabályozza: 
- Temető részére, 
- Polgármesteri hivatal részére, 
- Posta számára, 

- Művelődési házhoz, 
- Sportpályához. 



 
A fenti igényeket és a településen lévő kereskedelmi és szolgáltató egységek parkolóigényét 
saját telken belül kell biztosítani. 
 
 
 

1.15 Közművesítés 
 
A településen a teljes közműhálózat kiépült.  
A lakóterületi és egyéb fejlesztési elképzelések a jelenlegi közműhálózat bővítésével 
megvalósíthatók. A meglévő közművek szolgáltatási színvonala megfelelő. 
 
 
 

1.15.1 Víziközművek 
 
Veszprémvarsányban biztosított a vezetékes ivóvíz ellátás, a vízhálózat Győr felől érkezik a 
településre, Bakonygyiróton keresztül. A meglévő hálózat a jelenlegi igényeket kielégíti, de a 
fejlesztések során felmerülő igények kielégítéséhez várhatóan szükségessé válhat a bővítés. 
 
 
 
1.15.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 
 
A településen az ivóvíz szolgáltató a 
Pannon–Víz Rt. 
 
Az összes meglévő lakóutca 
ivóvízvezetékkel ellátott, a 
szolgáltatás minősége megfelelő. 
 
A kiépített ivóvízhálózat NA 100 – 
NA 250 KM minőségű. 
 
Veszprémvarsány a fenyőfői 
vízműhöz tartozik. A bakonyi 
vízellátó rendszerünk az alábbi 
településeket látja el ivóvízzel: 
Fenyőfő, Bakonyszentlászló, 
Bakonygyirót, Veszprémvarsány, 
Lázi, Sikátor, Románd, Gic és 
Bakonypéterd. 
 
Az ábrán látható, hogy a településen 
található egy 2x400 m3-es és egy 
2x250 km3-es térszíni tároló medence 
is.  
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1.15.1.2. Szennyvízelvezetés 
 
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. 
 

Ellátott 
települések: 

Veszprémvarsány, 
Sikátor, Lázi 

Maximális 
kapacitás: 

310 m3/nap 

Átlagos 
terhelés: 

107 m3/nap 

A Bakony északi szélén található szennyvíztisztítónkhoz három település csatornahálózata 
kapcsolódik. A tisztított szennyvíz befogadója a Zirci-medencében eredő Cuhai-Bakony-ér. 

Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológia első lépéseként a gépi rács pálcáinak 
segítségével kiszűri a szennyvíz fizikailag elválasztható részeit: a darabos, nagyobb 
szennyeződéseket, majd a görgetett szennyeződés (homok) ülepítése következik. Ezt követően 
a biológiai tisztítás fázisában nagy mikroorganizmus tömeget tartalmazó eleveniszap 
segítségével eltávolítják az oldott és a kolloid állapotú szerves anyagokat. Végül a harmadik 
fázisban a biológiai tisztítás végtermékeként keletkezett szervetlen anyagokat (nitrogént, 
foszfort) távolítják el. A tisztítási folyamat során keletkezett iszapot a mezőgazdaságban 
hasznosítják. 

A jelenleg tervezett bővítések szennyvizeit a már meglévő rendszer fogadni tudja. 
Az ipari – gazdasági területek szennyvizeit csak a szabványban rögzített határértékek 
betartásával lehet közcsatornába vezetni. 
 
A fejlesztési területeken gravitációs gyűjtő rendszer építendő ki. 
 
A közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt 
lakások százalékában Veszprémvarsányban: 
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1.15.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
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. 
 
 
 

1.15.2 Energia 
 
1.15.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 
 
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. 
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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.  
 

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 2020. évi koncepcióban elhatározott fejlesztések 
villamosenergia ellátását vizsgáljuk. 
 
 
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. 
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Gázellátás 
 
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. 
 
 
1.15.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 
 
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. 
 
 

  
Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési terv 3/16. sz. melléklete: széleróziónak kitett 

terület övezete 
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1.15.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
 
A település önkormányzati intézményein nincs kiépítve megújuló energiát hasznosító 
berendezés, a helyben társulásban működő bölcsőde épületén napelemes rendszer került 
kiépítésre.  
 
 
 

1.15.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, 
vezeték nélküli hírközlési építmények) 

 
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. 
 
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. 
 



Veszprémvarsány Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Tervi Eszközök felülvizsgálata 83 

 

   Tervező: Németh Eszter                   9081 Győrújbarát, Zöld u. 2/A.                     Tel: +36 20/476-2998                      e-mail: trendterv@trendterv.hu 

 

1., 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.  
 

2., 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 
 

1., 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. 
 

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

3., 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. 
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1.16 Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
 

1.16.1 Talaj 
 
A település a Bakony-hegység néven ismert Súri-Bakonyalja kistáj részét képezik. A terület 
természetföldrajzi adottságait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati 
adottságok csapadékeloszlások terén változatos, heterogén képet mutat. A település 
tengerszint feletti átlagos magassága 135-156 m. Veszprémvarsány a 82-es számú főút 
mentén fekszik, Győrtől 30,3 kilométerre, Veszprémtől 37,1 kilométerre, Kisbértől 17,1 
kilométerre található. A község külterületét nagy kiterjedésű erdőterületek és valamivel 
kisebb szántóterületek jellemzik. Kisebb arányú, de települési szinten jelenős területek vannak 
ezen felül rét és legelő hasznosításban is. 
 
Az erdőterületek nagy arányának oka a domborzatból fakad, hiszen a községek közigazgatási 
területének nagy része a Bakony hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis 
aranykorona értékkel bírnak, nem termelékeny területek. Ezért mindig is érdemesebb volt 
rajtuk erdőgazdálkodást folytatni, mint mezőgazdasági művelést. Az erdők nagy része ma is 
gazdasági rendeltetésű. 
 

 
Veszprémvarsány és környezetének elszíni talaj összetétele (Forrás: MBFSZ, 2020.) 

 
A kistáj a Bakony karsztos fennsíkjához Északon kapcsolódó aprólékosan felszabdalt, laza 
üledékekből épült hegységelőtéri dombság. A hosszanti dombvonulatok, az eróziós völgyek 
irányítottsága a hegység Északra lépcsősen levetődő, sasbércszerűen összetöredezett 
alaphegységi rajzolatát tükrözi. 
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Közelben lévő magaslati pontok 159 és 351 m-en vannak. A felszínt számos, a Bakonyból 
északnak futó patak völgye tagolja. Az alacsonyabban fekvő területei mérsékelten tagoltak; itt 
az átlagos völgysűrűség 2,5-2,6 km/km. A domborzat a területhasznosítást nem akadályozza; 
a patakvölgyek valamivel nedvesebb termőhelyek. 
A kistáj uralkodóan erdő és mezőgazdasági hasznosítású, a művelt, nagy lejtésszögű 
területeken féktelen talajerózió pusztít. Ennek bizonyítékai a földes kopárok, a csonka 
talajszelvények, valamint a feliszapolódó lejtőlábi felszínek és allúviumok. Hasznosítható 
nyersanyagok: zúzottkő. 
 

 
Veszprémvarsány területének földtani adottságai (Forrás: MBFSZ, 2020.) 
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Virtuális fúrásprofil a veszprémvarsányi területről (Forrás: MBFSZ, 2020.) 

 
A kistáj potenciális erdőtársulásai között legelterjedtebbeknek a cseres tölgyesek, a cseres 
molyhos tölgyesek és a gyertyános kocsánytalan tölgyesek említhetők. A nyílt társulások 
között a homokpuszták és a pusztagyepek elterjedtebbek. A lágyszárú fajok közül a herefélék, 
a homok habszegfű, a festő pipitér, a naprózsa, a homoki fátyolvirág tűnik ki gyakoriságával. 
Az erdészetileg kezelt területeket zömmel fiatalkorú keménylombos erdők fedik. A 
mezőgazdasági kultúrák között a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa a jelentősebb. 
A felszínt legnagyobb területen agyagbemosódásos barna erdőtalajok fedik. Többségük löszös 
üledéken képződött, homokos vályog, vályog mechanikai összetételű, kedvező 
vízgazdálkodású, VI. termékenységi kategóriába sorolható. Kisbér és Veszprémvarsány 
környékén előfordulnak periglaciális, alluviális üledéken képződött, homok mechanikai 
összetételű változatok is. Ezek gyenge víztartó képességűek, kis szervesanyag-tartalmúak és a 
VII. termékenységi kategóriába tartoznak. Erdősültségük összességében mintegy 40%, szántó 
pedig 50%-uk. 
Az alacsonyabb Északi térszínek löszös anyagain cserjoznom barna erdőtalajok képződtek. 
Mechanikai összetételük homokos vályog, vízgazdálkodásukra a gyenge, vagy a közepes 
víztartó és vízraktározó képesség jellemző. A kisebb szervesanyag- tartalmú (erodált) 
változatok a VI., a nagyobb szervesanyag-tartalmúak pedig a IV. termékenységi kategóriába 
tartoznak. Túlnyomó részben szántóterületek. 
A patakvölgyek allúviumán kialakult öntés réti talajok a terület 6%-át foglalják el. 
Mechanikai összetételük többnyire vályog és általában a VI. termékenységi kategóriába 
tartoznak. Többségében szántók. 
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1.16.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
Vonatkozó szakmai jogszabályok: 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 
 31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és 

állapotértékelésének egyes szabályairól, 
 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és 

azok alkalmazásának szabályairól, 
 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területen lévő települések besorolásáról, 
 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg 

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI adatszolgáltatás), 
 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről, 

 30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes 
szabályairól, 

 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásainak 
ellenőrzésére vonatkozóan, 

 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek minősége védelmének 
szabályairól, 

 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól. 

 
 
 
Felszíni víz 
 
A településeken közvetlenül élővízfolyás nem halad keresztül. A kistáj területén futó patakok 
felső szakaszain nem éri olyan szennyeződés a vizeiket, melyek károsan befolyásolnák a 
vízminőséget. A befogadó Dunához közelítve azonban a patakok vízminősége az útba eső 
nagyobb településeken áthaladva jelentősen leromlik. 
 
A kistáj Bakonyból a Dunához folyó patakok vízgyűjtő területe. Közülük a Kis-Pándzsa (9 
km), a Nagy-Pándzsa (16 km), a Vécseni-Vezseny-ér (21 km), a Cuhai-Bakony-ér (25 km), a 
Concó (20 km) és mellékvizei, valamint a Kocs-Mocsai-patak (18 km) a nevezetesebbek. A 
terület eléggé száraz, gyenge lefolyású. 
Árvizek a tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések alkalmával jelentkeznek, míg a kisvizek 
ősszel szokásosak. A vízminőség a települések szennyvize miatt III. és IV. osztályú. 
A völgypatak árterének kiterjedése közel 70 km2, amiből 2,7 km2 a belterület, 24,1 km2 a 
szántó, 40,1 km2 a rét és legelő, 1,9 km2 az erdő. 
A kistájon található nyolc kis természetes tó összterülete 87 ha, közülük a szend melletti 
Névtelen-tó a legnagyobb (3 ha). A mesterséges tavak száma 7, felületük 310 ha. Köztük a 
Ferenc-majori-tó (175 ha) a legjelentősebb. 
 
 
Felszín alatti víz 
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A felszín alatti vizek minőségéről nem állnak rendelkezésre adatok. A bakonyi karsztvíz 
kitermelés megszűnése óta (2000) a karsztvíz szint jelentősen megemelkedett. A karsztvíz 
szintjének emelkedése várhatóan Veszprémvarsány, Sikátor esetében nem okoz gondokat, de 
a talaj vízháztartásában jelentős változásokat eredményezhet. 
A talajvíz mélysége általában 2-4 méter között áll, de a magasabb hátakon az alá is süllyedhet, 
a völgyekben pedig 2 méter fölé is emelkedhet. Mennyisége csak a völgyekben haladja meg 
az 1 l/s*km2-t. Kémiai jellege túlnyomóan kalcium- magnézium-hidrogénkarbonátos. 
Keménysége 15-35 nk° között változik. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik. 
A rétegvíz mennyisége a többnyire agyagos tározó rétegekben nem éri el az 1 l/s*km2-t. Az 
artézi kutak száma elég jelentős. Az átlagos mélységük 100 méter körüli. Az átlagos 
vízhozamuk is meghaladja a 100 l/p-et. Nagy százalékban erősen vasasok és kemény a vizük. 
A vízkészlet kihasználtsági szintje 1984-ben a felszíni vizeknél 20 %, a felszín alattiaknál 40 
% körüli volt. 
 

 
Veszprémvarsány és térségének talajvíz magassága (Forrás: MBFSZ, 2020.)  

 
 
Vízellátás 
 
Veszprémvarsány: A település vízellátását a Bakonyszentlászlói vízműtelepről induló térségi 
vezetékről leágazó hálózat biztosítja. Bakonygyirót mellett húzódó NA 500-as vezetékről NA 
200-as vezeték ágazik le, mely a 2x400 m3-es és 2x250 m3-es térszíni tároló medencébe köt. 
A településen két nyomászónájú hálózat üzemel. A településen É-i területrészén a nyomást a 
2x400 m3-es 225,00 mBf-i túlfolyószint medence biztosítja, míg a magasabb terepszintű D-i 
területek nyomását a 2x400 m3-es medencéből táplálkozó szivattyúval biztosítják. A nyomás 
egyenletességét a 275,00 mBf-i túlfolyó szintű medence biztosítja.  
 
 
Szennyvíz-elvezetés 
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Veszprémvarsány: A településen kiépült gravitációs gyűjtőrendszeren üzemel. Az 
összegyűjtött kommunális szennyvizet a település É-i határán épült szennyvíztisztító tisztítja. 
A fejlesztési területeken gravitációs gyűjtő rendszer építendő ki. A beruházás megkezdése 
előtt az átemelők és a szennyvíztisztító kapacitását felül kell vizsgálni és az esetleg 
szükségessé váló bővítéseket végre kell hajtani. 
 
 
Felszíni vízelvezetés  
 
Veszprémvarsány: A településváltozó domborzatú. Jelentősebb vízfolyás a Bánhegyi patak, 
ill. kiépített árkok. A belterületen az utak mellett részben kiépített földárkok - helyenként 
burkolattal ellátottak - vannak. Vízelvezető képességük nem megfelelő. A kapubejáróknál 
kiépített átereszek magassági elhelyezése, átmérője nem megfelelő. 
A település meredekebb, keskeny utcáinál csészeszelvényű burkolat építendő hordalék 
fogóval. 
Feltétlenül szükséges összehangolt terv alapján a társulati csatornák és belterületi vízelvezető 
rendszerek felújítása, iszapolása, új elvezető művek részletes geodéziai felmérés alapján 
történő megtervezése. A kertek között haladó vízfolyások fenntartásához szükséges 
területeket biztosítani kell, földhivatali bejegyzéseket rendezni kell. 
 
A település vízellátása az Észak-Bakonyi Regionális rendszerről történik, melynek vízbázisa a 
Fenyőfői Bauxitbánva víztelenítésére létesített két kútból álló vízkivételi mű, ami helyileg 
Bakonyszentlászlón van. A szennyvízelvezetés és tisztítás a Veszprémvarsány-Sikátor-Lázi 
közös rendszerről megoldott. 
A felszínalatti vizek minőségének javulásában nagy szerepe van a kiépült csatornahálózatnak. 
Így kommunális és ipari eredetű talajszennyeződés és talajvíz szennyeződés nincs a területen. 
Ipari eredetű felszín alatti vízszennyeződés szintén nincs a területen. A mezőgazdasági 
eredetű talajvíz szennyeződések is - mint említésre került - csökkentek az utóbbi években, így 
a vízminőséget rontó hatása jelentéktelen. 
 
A csatornahálózat kiépülésével a településen megszűnt az egyedi szikkasztók által okozott 
talaj és felszín alatti vizek szennyeződése és hosszútávon a víz- és talajminőség javulása 
várható a településen. A tervezési területen az új fejlesztések csak a teljes közművesítettség 
kiépítésével valósulhatnak meg, így a felszíni és felszín alatti vizek jövőbeni védelme 
biztosított. 
A talajok minősége és kémhatása a településen változatos. Kémhatás tekintetében a 
közigazgatási terület nyugati része gyengén savanyú, keleti része pedig karbonátos. A 
területen szántók vegyes minőségi osztályúak, a közigazgatás terület É- NY-i részén SZ-1-3 
minőségűek, a D-K-i, K-i területeken átlagosan az SZ-5-6 minőségi osztályba sorolhatók, 
mely gyenge termőképességet jelent. A szőlő és gyümölcsös művelésű területek szintén 
közepes 2-4 minőségi kategóriába sorolhatóak. Talajerózió tekintetében a szántóterületek 
40%-a erősen erózióveszélyes terület. Ez nagyobb részben a domborzati adottságokból eredő 
csapadékerózió és kisebb részben a szélerózió következménye. Az eróziós által 
veszélyeztetett részeken (Öregszőlő-hegy, Ebédlátó) művelési mód, esetleg művelési ág 
változtatással (szántógyep, gyeperdő) lehet megelőzni a talajpusztulást. A településen 
veszélyes anyagot kibocsátó üzem nem található. A településen dögkút nincs, megjelenése a 
jövőben sem engedhető meg. A növénytermesztésben csak megfelelő ellenőrzéssel és 
optimális vegyianyag tartalmú műtrágyákkal folytatható a mesterséges talajjavítás. A 
természetvédelmi területeken és a FHNP védőövezetében vegyszeres növényvédelem, 
talajjavítás nem engedélyezhető. Ösztönözni kell, hogy minél nagyobb területen terjedjen el 
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az un. biogazdálkodás, mivel az így termesztett növények piacképesebbek, s egyúttal a 
környezetterhelés is csökken. 
A hiányzó helyeken a fásítás pótlása, védőerdősávok telepítése megfelelően csökkenti a 
széleróziós, deflációs hatásokat. 
 
 
 

1.16.3 Levegőtisztaság és védelme 
 
Vonatkozó szakmai jogszabályok: 

 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet levegő védelméről, 
 75/2005. (IX.29.) GKM- KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe 

építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról, 

 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről, 

 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 

 
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. 
 
 
 

1.16.4 Zaj- és rezgésterhelés 
 
Vonatkozó szakmai jogszabályok: 

 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
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 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

 Környezeti alapzaj MSZ ISO 1996-1,2,3 
 Környezeti háttérzaj MSZ 18150-1 
 Közlekedési zaj MSZ-13-183-1 

 
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 
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 
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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-
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. 
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Üzemi zaj 
 
Üzemi tevékenységből származó káros zajterhelésről jelenleg nincs tudomás a településen. 
Megjelenése nem is kívánatos. 
 
 
 

1.16.5 Sugárzás védelem 
 
A településnek sugárzásveszéllyel nem kell számolnia. 
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1.16.6 Hulladékkezelés 
 
Vonatkozó szakmai jogszabályok: 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról [Ht.],  
 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 
 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről, 
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,  
 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről,  
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok 

kezelésének részletes szabályairól. 
 
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 
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. 
 
 
 

1.16.7 Vizuális környezetterhelés 
 
A település területén vizuális környezetterhelés nem található. 
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1.16.8 Árvízvédelem 
 
A település területén árvízvédelmi műtárgy és ezzel együtt probléma sem található. 
 
 
 

1.16.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
A település területén környezetvédelmi probléma nem található. 
 
 
 

1.17 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, 
befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

 

1.17.1 Építésföldtani korlátok 
 
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint a település 
közigazgatási területének déli részénpotenciális 
felszínmozgás-veszélyes terület található. 

 
 
1.17.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék 
területei 
 
Bányaterületek és megkutatott ásványvagyon 
jelenlegVeszprémvarsányban nem található a 
Bányafelügyelet nyilatkozata alapján. 
 
 
1.17.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
A települést földtani veszélyforrással érintett területek közé sem sorolja a Győr-Moson-
Sopron Megyei Területrendezési terv. 
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Veszprémvarsányt a vízeróziónak kitett területek övezetébe és a vízeróziónak kitett terület 
övezete által érintett települések közé sorolja a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési 
terv. 
 

 
 
Veszprém megye 1980-ban készült felszínmozgás-veszélyességi kataszteri térképe 
Veszprémvarsány közigazgatási területének déli részét potenciális felszínmozgás-veszélyes 
területek közé sorolja. A felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területek olyan 
jelenlegi állapotukban stabil területek, amelyek nem megfelelő emberi beavatkozás vagy 
szélsőséges időjárás hatására instabillá válhatnak. Ezeken a területen építési tevékenységet 
ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján végezni, a terület stabilitásának megőrzése 
érdekében. 
 
 
1.17.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 
 
A település nem tartozik a földrengés veszélyeztetett települések közé. 
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1.17.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 
 
A kistáj Bakonyból a Dunához folyó patakok vízgyűjtő területe. Közülük a Kis-Pándzsa (9 
km), a Nagy-Pándzsa (16 km), a Vécseni-Vezseny-ér (21 km), a Cuhai-Bakony-ér (25 km), a 
Concó (20 km) és mellékvizei, valamint a Kocs-Mocsai-patak (18km) a nevezetesebbek. A 
terület eléggé száraz, gyenge lefolyású. 
Árvizek a tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések alkalmával jelentkeznek, míg a kisvizek 
ősszel szokásosak. A vízminőséga települések szennyvize miatt III. és IV. osztályú. 
A völgypatak árterének kiterjedése közel 70 km2, amiből 2,7 km2 a belterület, 24,1 km2 a 
szántó, 40,1 km2 a rét és legelő, 1,9 km2 az erdő. 
A kistájon található nyolc kis természetes tó összterülete 87 ha. A mesterséges tavak száma 7, 
felületük 310 ha. Köztük a Ferenc-majori-tó (175 ha) a legjelentősebb. 
A talajvíz mélysége általában 2-4 méter között áll, de a magasabb hátakon az alá is süllyedhet, 
a völgyekben pedig 2 méter fölé is emelkedhet. Mennyisége csak a völgyekben haladja meg 
az 1 l/s.km2-t. Kémiai jellege túlnyomóan kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. 
Keménysége 15-35 nkº között változik. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik. 
A rétegvíz mennyisége a többnyire agyagos tározó rétegekben nem éri el az 1 l/s.km2-t. Az 
artézi kutak száma elég jelentős. 
Az átlagos mélységük 100 méter körüli. Az átlagos vízhozamuk is meghaladja a 100 l/p-et. 
Nagy százalékban erősen vasasokés kemény a vizük. 
A vízkészlet kihasználtsági szintje 1984-ben a felszíni vizeknél 20 %, a felszín alattiaknál 40 
% körüli volt. 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 3/7. melléklet tervlapjának kivonata 
 
A nagyvízi meder és rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti a község 
közigazgatási területét. 
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A megyei területrendezési terv 3/4. sz mellékelte, a kiemeltek érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület övezete érinti a község közigazgatási területét. 

 
A vízfolyások parti sávja a meliorációs és üzemi vízrendezési befogadó és levezető árkok 
parti sávja a nagyvízi meder és a parti sáv a nagyvízi meder, a parti sáv és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, haszonsításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terve készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 
83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint használhatók. 
A településrendezési eszközök tervezett módosításának megvalósítása során a vizek 
mennyiségi védelmére vonatkozóan nem várható jelentős környezeti hatás. 
 
Veszprémvarsány területén a megyei területrendezési terv 3/16. sz. mellékeltete alapján 
vízeróziónak kitett terület övezete található. 
 

 
 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény 19.§ (4) bekezdésével összhangban, a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. sz. 
mellékletében megállapított vízminőség-védelmi övezete érinti Veszprémvarsány közigazgatási 
területének D-i részét egy egészen kis, fedetlen karsztos területen. 
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A település közigazgatási területének É-i része a belterülettel együtt az 1-4 Marcal, D-i része az 1-
5 Bakony-ér és Concó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. 
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Veszprémvarsány település a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti 
víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik. A 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolás alapján a felszín alatti víz állapota 
szempontjából a település szinte teljes területe a 2.a alkategóriába tartozik. (Olyan terület, ahol a 
csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/év értéket.) 
Kivétel a már említett nyílt karsztos terület, mely 1.b alkategóriájú: 
 

 
 

 
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 
 
A település nem tartozik az árvízveszélyes területek közé. 
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1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervben Veszprémvarsánynem tartozik a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetébe. 
 
 
1.18.2.3. Mély fekvésű területek 
 
Veszprémvarsány nem mélyfekvésű területen található. 
 
 
1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 
 
A település nem tartozik az árvízveszélyes területek közé. 
 

 
 
A megyei területrendezési terv 3/14. sz mellékelte, a rendszeresen belvízjárta terület övezete 
és nagyvízi meder övezete, melyek közül egyik sem érinti a község közigazgatási területét. 
 
 

1.17.3 Egyéb 
 
Veszprémvarsányban nincsenek kedveztőlen morfológiai adottságok, mint lejtés vagy 
falszakadás és mélységi, magassági korlátozások, vagy tevékenységből adódó korlátozások 
sincsenek. 
 
 
 

1.18 Ásványi nyersanyag lelőhely 
 
A Bányafelügyelet nyilvántartása szerint a település közigazgatási területén megkutatott 
ásványvagyon nem található. 
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A megyei területrendezési terv 3/6. sz mellékelte, az ásványi nyersanyag-gazdálkosi terület 
övezete nem érinti a község közigazgatási területét. 
 
 
 

1.19 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
 
A településen szegregált vagy szegregációval veszélyeztett területek, valamint beavatkozást 
igénylő területek nincsenek. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 
A helyzetfeltáró, állapotfelmérő munka folyamán viszonylag nagytömegű és sokrétű 
információ gyűlik össze, melyeket valamilyen formában rendszerezni, kezelni kell. Ez 
tulajdonképpen értékelést jelent, ami arra irányul, hogy miként lehet a feltárt tényezőket a 
stratégiánál figyelembe venni. 
A stratégiai tervezés egyik közkedvelt módszere a SWOT-analízis. Lényegében a belső és 
külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a feltételrendszereket, amik a jövőt 
hordozzák, tehát erősségét adják a településnek. Megállapítjuk azokat a tényezőket, amik 
viszont akadályozzák a jövőt, gyengítik a rendszer működését, s ezáltal majd valamilyen 
szintű beavatkozást is igényelnek.  
A lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelentik, így más 
kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer belső 
adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szorgalmazzák.  
A veszélyek közé sorolhatók azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a jövőt, az egyes 
rendszerelemek aktivitását fékezhetik. Ezek megszűntetése elsősorban nem a 
területrendszerből következik, hanem a külső, független hatásokból. 
 

E R Ő S S É G E K : G Y E N G E S É G E K : 
 Népességét növelni képes térség, 
 Növekvő iskolázottsági szint, 
 Egyre alacsonyabb munkanélküliség, 
 Földrajzi fekvés,  
 Jó közlekedési lehetőség: autópálya, vasút, főút 
 Jelentős a hazai és a helyi tőke részvételének lehetősége 

a helyi gazdaságban, 
 A Bakony, mint értékes természeti táj ismertsége az 

országban, 
 Rendezett, lakossági infrastruktúrával jól ellátott falu, 
 Győr, mint felvevőpiac, 
 Szociális infrastruktúra elérhetősége helyben, 
 Műszaki infrastruktúra elemek (szennyvíz, gáz, telefon) 

kiépítettsége, 
 Intézményekkel való ellátottsága megfelelő,  
 Van sportpálya és crosspálya, 
 A település lakosságának van jövőképe, ambiciózus, 
 A település rendelkezni fog beruházásokat lehetővé tevő 

rendezési tervvel, 
 Vállalkozási kedv növekedése, 
 Van egy műemlék. 

 Negatív természetes szaporodás, 
 Nincs üres építési telek, 
 A munkaerő foglalkoztatása részben Győrhöz kötődik, 

nem helyben van 
 Kevés a „helyi termék”, a helyben feldolgozott 

nyersanyag (élelmiszer), 
 Nincs szálláshely a településen, 
 Nincs szervezett turizmus, 
 Szórakozási, sportolási, kulturális lehetőségek hiánya, 
 Zavaró közúti forgalom, 
 Kerékpárút hiánya, 
 Szükséges új óvoda. 

L E H E T Ő S É G E K : V E S Z É L Y E K : 
 Szuburbanizációs hatás növelése, 
 A helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése helyben, 
 A kis- és középvállalkozások kapcsolódhatnak a győri 

nagyüzemek beszállítói hálózatához, 
 Földrajzi fekvés: Bakony előnyeivel élni kell, 
 Természetközeli adottságok felértékelődése, 
 A turizmus szempontjából marketing tevékenység 

folytatása, 
 A lakosság növelése érdekében marketing tevékenység 

folytatása, 
 Építési telkek kialakítása, letelepedést segítő programok 

bevezetése, 
 Falukép alakítása, 
 Kerékpárutak kiépítése, 
 Győr, Veszprém, Pápa elérhető közelségben fekszik. 

 Alvó település jelleg kialakulása, 
 További népesség csökkenés, 
 Az erős kötődés miatt egy esetleges győri elbocsátás a 

térség településeken okoz munkanélküliséget okoz, 
 A nagyobb vállalkozások elsősorban a városokat 

választják telephelyül, 
 A munkaerőigény nehéz kielégítése miatt a befektetők 

elfordulnak a Győrhöz közeli településektől, 
 A nehéz piaci helyzet a mezőgazdaságnak problémát 

okoz, 
 Győr munkaerő elszívó hatása, 
 A térség agglomerálódása, 
 Ingatlanárak folyamatos növekedése, 
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A fentiekben a helyzetértékelési fázisban kielemzett tulajdonságok találhatók meg. Röviden 
összefoglalva a település erőssége a táji adottságok és az infrastruktúra teljes kiépítettsége.  
 
A következőkben röviden bemutatjuk, hogy a településen milyen prioritásokat kell szem előtt 
tartani, hogy a településen pozitív változások álljanak be. A prioritáson belül megvalósítási 
projekteket is ajánlunk a település vezetésének. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A 
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-
veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

A település kiemelt problémakörei: 
 
Infrastrukturális szempontból gyenge pontok: 

- 82-es sz. főút - a 8218 sz. út - a 832 sz. út kereszteződése rendkívül 
balesetveszélyes. Elfogadott tervek vannak körforgalom építésére. A munkák 
2021-ben kezdődnek. 

- 82-es sz. főút és 82114 sz. út kereszteződésének megoldása. 
- Óvoda építése szükséges. 
- Kültéri közösségi tér létrehozása szükséges.  

 
Kulturális és idegenforgalmi szempontból fennálló problémák: 

- A crosspálya zaja hétvégenként zavaró hatású. 
 
Társadalmi és demográfiai problémák: 

- Lakosságszám növelése szükséges. 
 
 
 

3.1.1 A folyamatok értékelése 
 
A helyzetelemzés alapján a következő fő alapelveket lehet felállítani: 

 
 Fontos a táji, természeti értékek megőrzése. 
 Fenntartható tájhasználat biztosítása. 
 Az építészeti és természet értékek megőrzése, védelme, az épített környezet fejlesztése. 
 A kedvező táji és közlekedésföldrajzi adottságok kihasználása. 
 Jó minőségű termőföldek, a vízbázis védelme. 
 A település arculatát nem rontó, a lakókörnyezetet nem zavaró, a természeti értékeket nem 

károsító, elsődlegesen a helyi munkaerőre épülő gazdaság fejlesztése, 
versenyképességének javítása. 

 Az idegenforgalom fejlesztése. 
 A lakónépesség növekedése céljából számos szabad telek áll majd rendelkezésre.  

Új lakóterületeket elsősorban a meglévő belterületen belül javasolt kialakítani úgy, hogy a 
túlzott mértékű besűrűsödés ne következzen be. 

 Helyi tudásbázis erősítése, munkavállalói képességek és esélyek javítása. 
 A humán infrastruktúra bővítésre szorul. 
 Életminőség javítása. 
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 A település fő karakterében lényegi változás nem várható. A legfőbb változás a település 
északi felén nagyobb ipari terület kijelölése, és a központi részen falusias területen új 
telkek kijelölése. 

 A lakott településrészen modernebb falusias falukép létrehozása, illetve fenntartása. 
 Telephelymarketing. 
 A közlekedési úthálózat a lakosságot kiszolgálja. Kiépített kerékpárút nincs.  
 Az országos és a megyei szerkezeti terveken lévő új elkerülő főút és településközi út 

kiépülésével várhatóan szorosabbá válik a települések közötti kapcsolat, és 
megközelíthető lesz Bakonygyirót is. 

 A tervezett nagy területű gazdasági területek beépülésével jelentős lesz a helyi 
foglalkoztatás. 

 A közműhálózatkiépítettsége megfelelő.  
 Korlátozottak az önkormányzat gazdaságfejlesztési lehetőségei és alacsony rendelkezésre 

álló EU-s források. 
 A térségi kapcsolatok erősítése: Környező településekkel összefogás nagyobb pályázatok 

megnyerésére és megvalósításához. 
 
 
 

3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 
belső tényezők összefoglaló értékelése 

 
A település és környezetének fejlesztését befolyásoló legfontosabb külső tényezők 

- jó közlekedési kapcsolatok a Győr irányába, 
- a kedvező földrajzi fekvés. 

 
A település és környezetének fejlesztését befolyásoló legfontosabb belső tényezők 

- táji, természeti értékek, 
- rendelkezésre álló területek. 

 
 

3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
 
A településfejlesztési elhatározások megvalósításának térbeli és területi garanciája a 
településrendezési eszközök megfelelő kidolgozása. Veszprémvarsány esetében rendelkezésre 
állnak azok a fejlesztési területek, melyek a kívánt fejlődést biztosítani tudják. A hatályos 
településszerkezeti tervben kijelölt gazdasági-, lakó- és egyéb fejlesztési területek a korabeli 
vizsgálatok figyelembevételével megfelelő mennyiségben és térbeli struktúrában kerültek 
kijelölésre, de ezek felülvizsgálata és átstrukturálása szükséges. 
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3.2 Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
 
 
A településen szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek, valamint beavatkozást 
igénylő területek nincsenek. 


