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ELŐZMÉNYEK
A tárgyi településrendezési terv módosítása Veszprém közigazgatási területén belül áthaladó
vasútvonal nyomvonalának változása, a 8-as főút keleti, déli és nyugati útgyűrű-szakaszának
korszerűsítése, bővítése, csomóponti fejlesztései következményeként felmerülő településrendezést,
valamint szabályozást érintő módosításait, kiegészítéseit tartalmazza.
A terv egyszerre foglalkozik a vasút, illetve a 8-as út nyomvonalát érintő fejlesztések rendezési tervei
vonatkozásaival. Először mindig a vasút, aztán a 8-as út kerül tárgyalásra szakáganként.
A Székesfehérvár Veszprém – Boba vasútvonal átépítése, valamint a 8. számú főút
Várpalota – Veszprém 31+00-57+100 szelvénye közötti szakasza Veszprém MJV területét
érintő településrendezési tervek módosítása
A Veszprém MJV Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 44/2010. (II.16.) VfKB számú
határozatában támogatta a Székesfehérvár - Boba vasútvonal Veszprém város közigazgatási
területét érintő nyomvonalának 160 km-es sebességére tervezett szakasz nyomvonalainak
kijelölését, korrekcióját és az ezzel összefüggő településrendezési tervi módosításokat.

A módosítás célja

A tervezett módosított, új nyomvonallal érintett területek TSZT és SZT módosítása.
1
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4 TSZT-n – kiemelve a hatályos tervtől való eltérések
A tervezett útvonal átnézeti tervlapja
3 a hatályos
2

Az eltérések bemutatása
A vasúti területhez kapcsoló terület-felhasználások korrekciója két csoportra osztható:
•
a meglévő nyomvonal ívkorrekciója miatti változások (1., 3., 4.)
•
a vasúti megállók helybiztosításához kapcsolódó módosítások (2., 5.)

A HÉSZ vonatkozó övezeti előírása
„Beépítésre nem szánt területek, közlekedési területek 1.§
(1) A közlekedési területek övezetei az alábbiak:
kötöttpályás (vasútterület)
b) KÖk
(8) A vasúti területen belül kizárólag a pálya és kereskedelmi vasút üzemeltetéséhez,
működtetéséhez elsődlegesen szükséges létesítmények (vágányok, energiaellátási létesítmények,
üzemi-utasforgalmi épületek, szolgálati lakások) helyezhetők el.”
Környezeti állapot, zöldfelületek
A vasútvonal jellemzően külterületen, beépítésre nem szánt területeken halad át. Veszprém területén
gazdasági ipari, illetve településközpont vegyes területek határolják. Kádárta térségében húzódik a
legközelebb tervezett kisvárosias lakóterületekhez, itt zajvédelmi létesítmények kialakítása tervezett,
melyek a korábban is betervezett véderdő sávokkal együtt biztosítják a szükséges védelmet.
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Veszprém városát érinti a Székesfehérvár- Boba országos közforgalmú törzshálózati vasúti fővonal
rekonstrukciója. A vasútvonalra a NIF Zrt. megbízásából környezeti hatástanulmányt készített az
UVATERV Kft. – ÚT-TESZT Kft – COWI Magyarország Kft konzorciuma 2009 folyamán 52.071/503/507
tervszámon. A tanulmányhoz 2010 januárjában hiánypótlás is készült. Ezen tervdokumentáció
felszanálásával készül a veszprémi szabályozási terv módosítása környezetvédelmi munkarésze.
A vasútvonal korszerűsítésének főbb, a környezetet is érintő hatásai az alábbiak:
 marad a jelenlegi villamos vontatás,
 a teljes szakaszon korszerű zaj- és rezgéscsillapítást biztosító felépítmények épülnek, a jelenlegi
mintegy 30 éves 48-54-es rendszerű sínek helyett UIC 60-as rendszerű sínek kerülnek
felhasználásra, hegesztéses sínillesztéssel;
 a személyvonatok forgalma emelkedik, nappal szakasztól függően a jelenlegi 1,5-3,2-szorosára,
éjjel max. 2-szeresére, bár van, ahol nincs változás vagy csupán 30 %-os a növekedés;
 a megváltozott igények miatt a teherforgalom is átrendeződik, nappal a jelenlegi forgalom 60-90
%-a, éjjel pedig 40-60 %-a fog csak közlekedni;
 Veszprém területén jelentősebb ívkorrekciók történnek;
 Székesfehérvár és Veszprém között második vágány kerül kiépítésre, a tervezett emelt sebesség
160 km/h;
 Veszprém és Herend között pályaszerkezet-felújítás, a tervezett emelt sebesség 120 km/h;
 minimális korrekció (a tervezési sebességek a pálya alkalmasságára vonatkoznak, az egyes
vonattípusok, szerelvények ennél kisebb sebességgel közlekednek, figyelembe véve a domborzati,
épített környezeti, stb. adottságokat).

Közlekedés
A Szabályozási Terv készítésének célja:
A Székesfehérvár - Veszprém – Boba vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges helybiztosítás Veszprém
város közigazgatási határán belül (374+54,30 – 488+25,8 km szelvények között).

A Szabályozási Terv készítésének alapja:
A Szabályozási Tervet a Nemzeti Infrastruktúra ZRt.-től kapott, a tervezők által szakmai szervezetekkel
egyeztetett vasútépítési kiviteli tervek (COWI Kft., 2010. június) alapján készítjük el.
A Szabályozási Terv célja a fenti vasúti fejlesztések helyének biztosítása Veszprém város
településrendezési tervében.

A módosítás várható hatása
A TSZT módosítás

A kis mértékű korrekciók nem járnak jelentős mértékű, szerkezetmódosító jellegű változással.

A HÉSZ és SZT módosítás

Egy esetben lesz szükség új területfelhasználási kategória bevezetésére, melyet az OTÉK 2008-as
módosítása lehetővé tesz: a biológiai aktivitás érték megőrzése érdekében egyes, korábban
mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt ingatlanok esetében Természetközeli területek
kerülnek kijelölésre NATURA 2000 által érintett területen (OTÉK 30/A §.), egyébként a tervezett
nyomvonal módosítás a meglévő településrendezési eszközökkel kezelhető. A tervezett kisajátítási
tervek figyelembevételével a SZT pontosításra kerül.
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A 8. számú főút Várpalota – Veszprém 31+00-57+100 szelvénye közötti szakasza
veszprém MJV területét érintő településrendezési tervek módosítása
A Veszprém MJV Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 186/2010. (VII.16.) VfKB számú
határozatában támogatta a 8 sz. főút Veszprém város közigazgatási területét érintő
nyomvonalának és csomópontjainak fejlesztését és az ezzel összefüggő településrendezési tervi
módosításokat.

A fenti „Csomópontok tervezet kialakítása” c. tájékoztató ábra kiegészül a 2011 év első félévében
megszületett elrendeléssel, mely szerint a „D” és „E” jelű csomópontok is külön szintűként kerülnek
kialakításra.

Környezeti állapot, zöldfelületek
Az érintett szakaszok a K-i részen külterületen, beépítésre nem szánt területeken halad át. Az útgyűrű
Veszprém belterület határa mentén, az egyes szakaszakon (Déli intézményterület, Almádi úti és Füredi
úti csomópontok) belterületen keresztül halad. A város felé eső sávban jellemzően lakóterületek illetve
gazdasági kereskedelmi illetve településközpont vegyes területek határolják. A Budapesti és az Almádi
úti csomópontok között húzódik a legközelebb tervezett kisvárosias lakóterületekhez, itt zajvédelmi
létesítmények kialakítása szükséges, amelyek a korábban is betervezett közparkokkal, illetve telek
zöldfelületként fenntartandó részével együtt biztosítják a szükséges védelmet.

Közlekedés
A Szabályozási Terv készítésének célja:
A 8. sz. főút 11,5 t teherbírásra történő megerősítéséhez szükséges helybiztosítás Veszprém város
közigazgatási határán belül (42+955 – 57+100 km szelvények között)
A Szabályozási Terv készítésének alapja:
A Szabályozási Tervet a Nemzeti Infrastruktúra ZRt.-től kapott, a tervezők által készített, a szakmai
szervezetekkel egyeztetett útépítési engedélyezési tervek (ÚT-TESZT Kft., 2010. szeptember) illetve a
Mű-hely Zrt generáltervezésében Költségviselő szakmai felügyelete alatt a 2011 év során betervezésre
került Pápai út i és Tapolcai úti csomópontok rendezési tervi mélységű közlekedési alátámasztó
munkarészei alapján készült el.
A Szabályozási Terv módosításának célja: a fent részletezett úthálózati fejlesztések
helyének, megvalósíthatóságának biztosítása Veszprém város településrendezési
tervében.
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SZÉKESFEHÉRVÁR – VESZPRÉM – BOBA VASÚTVONAL
REKONSTRUKCIÓJÁHOZ
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2011. JÚLIUS
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VESZPRÉM
SZÉKESFEHÉRVÁR – VESZPRÉM – BOBA VASÚTVONAL
REKONSTRUKCIÓJÁHOZ TARTOZÓ
SZABÁLYOZÁSI TERV
KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ

Megbízó:

MŰHELY RT.

Vállalkozó:

MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Bt.

Tervező:

Macsinka Klára
okl. közlekedésépítőmérnök, ügyvezető
13-1017, KÉ-T, TRk-T/K1d-1

Dátum:

2011. július

TARTALOM

ELŐZMÉNYEK
JELENLEGI ÁLLAPOT, KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

ÁBRAJEGYZÉK
KV-1.ábra
K-1.ábra
K-2.ábra

Jelenlegi közlekedési hálózat
Tervezett közlekedési hálózat
Részlettervek
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ELŐZMÉNYEK

A Szabályozási Terv készítésének célja:

A Székesfehérvár - Veszprém – Boba vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges helybiztosítás
Veszprém város közigazgatási határán belül (374+54,30 – 488+25,8 km szelvények között).
A Szabályozási Terv készítésének alapja:
A Szabályozási Tervet a Nemzeti Infrastruktúra ZRt.-től kapott, a tervezők által szakmai
szervezetekkel egyeztetett vasútépítési kiviteli tervek (COWI Kft., 2010. június) alapján
készítjük el.
Előzmények:
A Székesfehérvár – Veszprém és a Veszprém – Kiscell vasútvonal 1872-ben épült. A
vasútvonal megépítésének célja a vasúti kapcsolat megteremtése volt Győr – Szombathely Szentgotthárd vasútvonalon keresztül Graz-cal.
A vonal utolsó nagy átépítése 1976-86 között történt, azóta a pálya 1997-ben Sárszentmihály
- Csór-Nádasdladány között épült át, majd 1999-ben koncessziós szerződés keretein belül
villamosításra került, melynek során Öskünél pályakorrekció is megvalósult.
A Székesfehérvár – Veszprém - Boba vasútvonal a 20 sz. vasúti fővonal része, „A” kategóriájú,
villamosított vonal. Nemzetközi jelentőségű, az európai vasúti törzshálózat része. A
megengedett tengelyterhelés 210 kN, korlátozás nincs. A felépítmény hézagnélküli kivitelben
épült meg a teljes szakasz-hosszon.
A Veszprém városát érintő pályaszakaszon a meglévő pálya sebessége 100 km/h, két
megállóhely található a szakaszon: Kádárta megállóhely és Veszprém állomás.
A vonal fejlesztésének oka a nemzetközi szállítási igények növekedése, amelyek növekedése
becsülhető előre a nemzetközi jelentőségű vasútvonalon. A fejlesztési tervek szerint
Székesfehérvár – Veszprém között megépül a második vágány, míg Veszprém – Boba között a
meglévő egyvágányú pálya kerül fejlesztésre. A szakasz tervbezési sebessége: 160 km/h,
illetve 120 km/h.
A Szabályozási Terv célja a fenti vasúti fejlesztések helyének biztosítása Veszprém város
településrendezési tervében.
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KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK

Székesfehérvár – Boba vasútvonal Veszprém város közigazgatási területét érintő
szakasza

Az egy-vágánnyal kiépített vasútvonal Kádárta területén érkezik Székesfehérvár irányából,
változó területtel, nagysugarú (R=2000m) ívvel halad át a településrészen. Szintbeni közúti
keresztezésben találkozik a 82106. j. országos közúttal (Vasút utca), amely a Kádárta
megállóhelyhez vezet. 370 m távolságban, nyugati irányban egy földút szintbeni keresztezése
után a pálya 1700 m sugarú ívvel éri el a Veszprém és Győr között közvetlen kapcsolatot
jelentő főút (82. sz. országos másodrendű főút nyomvonalát), ahol közúti felüljáró található.
A vasútvonal kisebb (R=700m, illetve R=800 m) sugarú ívekkel halad Veszprém vasútállomás
felé. Az állomástól 1000 m távolságban, keleti irányban egy erdőgazdasági út különszintben
halad át a vasúti pálya alatt.
Veszprém vasútállomásának kiépített vágányhálózata mind civil, mind katonai szerelvények
fogadására,

tárolására,

rendezésére

van

kiépítve.

Az

állomásépület

déli

oldalán

buszpályaudvar található, mivel a vasútállomás a városközponton kívül, a város északi szélén
helyezkedik el.

A pálya az állomás nyugati oldalán kissugarú ívekkel (R= 700 m, illetve R= 550 m) hagyja el a
város területét.

A vasútállomás nyugati oldalán a Veszprém – Zirc – Győr vasútvonal ágazik ki a pályából
északi irányba. A kiágazástól 800 m távolságban nyugati irányba iparvágány indul a volt
Bakony Művek területe felé.

A vágányokat szintben keresztezi a Házgyári útról Jutaspuszta felé vezető Jutas utca.
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
Veszprém keleti közigazgatási határa és Veszprém állomás között
A szakaszon megépül a II. vágány. A 160 km/h tervezési sebesség betarthatósága érdekében
a nem megfelelő sugarú ívek esetében ívkorrekció tervezett. Ennek következtében Veszprém
állomás előtt a nyomvonal kb. 1800 m hosszon új nyomvonalra kerül, idegen területeket
igénybe véve. Hajmáskért követő a meglévő inflexiós elleníveket ívkorrekcióval váltja ki a terv.
Az 1700 m sugarú ívkorrekció következtében az új nyomvonal a meglévőtől jobbra kerül (max.
távolság 265m). Az ívkorrekció miatt a pálya új nyomvonalon halad a 385+00 szelvényig. A
385+00 szelvényt követően a jobb pálya a meglévő nyomvonalon halad egészen a 82 sz. főút
meglévő aluljárójának 1705m sugarú bal ívéig. Ezt követően a nyomvonal a fejlesztési
sebesség elérése érdekében új nyomvonalra kerül, mert Veszprém bejárati inflexiós ívei 100
km/h haladásra alkalmasak. Az 1705 m sugarú bal ívet követően 1810 m sugarú jobb ívvel
tervezett a pályakorrekció, mely Veszprém állomás átmenő vágányainak egyenesébe –
állomásterületen belül – 750m sugarú bal ívvel csatlakozik. A tiszta ívek előtt koszinusz
átmeneti íveket alkalmazott a tervező.
A Veszprém előtti korrekció Natura 2000 területen halad. A nyomvonal-vezetés miatt a
384+29,42 szelvényben korrigálni szükséges a Séd patak medrét.
A 377+00 szelvényben 4,20 m a nyíltvonali vágánytengely távolság, mely Kádárta megállóhely
előtti ívben felbővül 5,00 m-re. Kádárta megállóhely után ismét 4,20 m-re változik a
vágánytengely távolság, majd Veszprém előtt ismételten 5,00m-re bővül.
Kádárta megállóhelyen akadálymentes kialakítású kétoldali magasperonok és esőbeállók
megvalósítása, valamint kisméretű parkoló kiépítése tervezett.
Veszprém állomáson a vágányrendszer egyes elemei átépülnek, a paraméterek javítása
érdekében (nagyobb ívsugarak, nagyobb vágánytengelytávolság). Új magasperonok építése
tervezett. A rakodóvágányok kialakítása mind a kereskedelmi, mind a katonai célú rakodásnak
meg fog felelni az állomás rekonstrukciója után.
Veszprém állomáson a tervezett átmenő és a kezdőpont felől becsatlakozó bal vágányán a
sebesség: 120 km/h, a vágányok közötti távolság 5,00 m.
A Zirci vonalon a sebesség a bejárati ívben 40 km/h. A mellékvágányok 40 km/h-val járhatóak.
Veszprém állomásra a meghatározott fejlesztési cél elérése érdekében a jelenlegi I/b vágány,
IV.b vágány elbontása illetve a többi vágány átépítése tervezett, a kitérőkapcsolatokkal
együtt. A vágányhálózat átalakításával az utasforgalmi igényeknek és komfortnak megfelelő
peronok kerülnek kialakításra.
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Az átépítések eredményeképpen az I.a. vágány hasznos hossza 300 méterre nő.
A II-VII. vágányok személyvonati vágányok. Az átmenő fővágány a III. vágány lesz. Új IV.
vágány épül 187 m hasznos hosszal, vonatindításra alkalmas csonkavágányként. Az V., VI. és
VII. vágányok megelőző vágányként fognak funkcionálni. A VIII., IX. és X. vágányok új
tehervonati fogadóvágányokként tervezettek, kialakításuk 40 km/h haladási sebességet
tesznek majd lehetővé.
Az állomás az átépítést követően a Zirci vonalhoz 180 m sugarú átmeneti ívvel, míg a végpont
felőli iparvágányhoz 475m sugarú tiszta ívvel csatlakozik. A katonai rakodás céljait szolgáló
K1-K4 vágányok kapcsolata az 1. kitérőn keresztül biztosított.
Honvédelmi rakodási céloknak megfelelően kerül kialakításra a XII-XV. vágány, melyek
kapcsolatát

az

5.

kitérő

biztosítja.

Ezek

a

vágányok

a

fejlesztés

eredményeként

homlokrakodóban végződnek, az átépítés a jelenlegi nyomvonalon történik, így a
vágánytengely távolság a meglévőnek megfelelő (4,95-5,20). A XII. sz vágány mellé
oldalrakodó tervezett, emmiatt a vágány kezdőpontja felőli ívet 300m sugarú ívekkel korrigálni
szükséges.
Az ívkorrekciók és állomási fejlesztések közúti átjárók átépítését,

megközelítő közutak

építését és egy ponton a Séd-patak meder-korrekcióját is szükségessé teszik. Kádárta
területén a lakóingatlanok védelmére zajgátló falak építésére kerül sor.
A vasútvonalhoz kapcsolódó infrastruktúra is fejlesztik. Új biztosítóberendezés, felsővezetéki
és energiaellátási rendszer épül, magasépítmények felújítása, illetve elbontása tervezett.
Bontási munkák elsősorban peronokon található esőbeállók, illetve útátjáró rálátási
háromszögébe eső ingatlanok esetében történnek. Veszprém előtt a 422+00 szelvény
baloldalán található csarnok és karám épületeket le kell bontani. Szintbeni keresztezés
különszintű csomóponttal történő kiváltására Veszprém közigazgatási határán belül nem kerül
sor. A Hajmáskért követő új nyomvonalon a 379+00 szelvényben új közúti felüljáró tervezett,
mezőgazdasági út átvezetése céljából.
Veszprém állomás és Veszprém nyugati közigazgatási határa között
A pályaszakasz tervezési sebessége: 120 km/h. Ennek megfelelően ezen a szakaszon is
ívkorrekciók tervezettek, a legkisebb alkalmazott vízszintes ívsugár: 750 m. Az ívkorrekciók
miatt a pálya egyes új szakaszai idegen területeken haladnak át.
A fejlesztés eredményeként Veszprémet követően Herendig a vonalszakasz üzemi sebessége
120 km/h lesz.
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VESZPRÉM
8. SZ. FŐÚT VÁRPALOTA – VESZPRÉM SZAKASZÁN (31+000 –
57+100 KMSZELVÉNYEK KÖZÖTT)
AZ ÚTBURKOLAT 11,5 T TEHERBÍRÁSRA TÖRTÉNŐ
MEGERŐSÍTÉSÉHEZ TARTOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERV
KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ

2011. JÚLIUS
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VESZPRÉM
8. SZ. FŐÚT VÁRPALOTA – VESZPRÉM SZAKASZÁN
(31+000 – 57+100 KMSZELVÉNYEK KÖZÖTT)
AZ ÚTBURKOLAT 11,5 T TEHERBÍRÁSRA TÖRTÉNŐ MEGERŐSÍTÉSÉHEZ
TARTOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERV
KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ

Megbízó:

MŰHELY RT.

Vállalkozó:

MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Bt.

Tervező:

Macsinka Klára
okl. közlekedés-építőmérnök, ügyvezető
13-1017, KÉ-T, TRk-T/K1d-1

Dátum:

2011. július

TARTALOM
ELŐZMÉNYEK
JELENLEGI ÁLLAPOT, KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

ÁBRAJEGYZÉK
KV-1.ábra
KV-2.ábra
K-1. ábra
K-2. ábra
K-3. ábra
K-4. ábra
K-5. ábra
K-6. ábra
K-7. ábra

Meglévő úthálózat
Jellemző keresztszelvények
Tervezett úthálózat
Mintakeresztszelvények
8. sz. főút és Budapesti út csomópontja, helyszínrajz
8. sz. főút és Almádi út csomópontja, helyszínrajz (ÚTTESZT KFT.)
8. sz. főút és Füredi út csomópontja, helyszínrajz (ÚTTESZT KFT.)
8. sz. főút és Tapolcai út csomópontja, helyszínrajz
8. sz. főút és Pápai út csomópontja, helyszínrajz
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ELŐZMÉNYEK
A Szabályozási Terv készítésének célja:
A 8. sz. főút 11,5 t teherbírásra történő megerősítéséhez szükséges helybiztosítás Veszprém
város közigazgatási határán belül (42+955 – 57+100 km szelvények között)
A Szabályozási Terv készítésének alapja:
A Szabályozási Tervet a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. - től kapott, a tervezők által szakmai
szervezetekkel egyeztetett útépítési engedélyezési tervek (ÚT-TESZT Kft., 2010. szeptember)
alapján készítettük el.
A 8. sz. főút Várpalota és Veszprém között haladó szakaszán tervezett, a NIF ZRt. által
bonyolított 11,5 teherbírásra történő megerősítése három szakaszra tagolódik, amelyből kettő
érinti Veszprém város közigazgatási területét. Hajmáskér és a 72. sz. másodrendű főút új
különszintű csomópontjáig tartó, valamint a csomóponttól a Pápai úti kereszteződésig húzódó,
Veszprémet délről elkerülő szakasz. Az útszakasz rekonstrukciója nemcsak pályaszerkezeti
megerősítést, de keresztmetszeti és forgalomtechnikai módosításokat is magába foglal. A
teljes útszakaszon 2x2 forgalmi sávos keresztmetszeti kialakítás és középső fizikai elválasztás
épül meg, valamint a jelentős forgalmú, országos úthálózat elemét képező csomópontok (82.
út – Budapest út kereszteződése, a 73. sz. másodrendű főútnál, a 7217 j., valamint a 7301. j.
összekötő utaknál és a Pápai útnál) különszintű kialakítással tervezettek. Az útépítési
engedélyezési tervek nem tartalmazzák a Budapest úttal, Tapolcai úttal és a Pápai úttal
alkotott csomópontok különszintű kialakításának terveit, azokkal kapcsolatban a tervek
elkészülte után született döntés. A Szabályozási Terv alátámasztó munkarészében kidolgozott
megoldások az ÚT-TESZT Kft. által szolgáltatott vázlattervek alapján készültek.
KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK
1.

Közúthálózat

8. sz. főút (útkategória: K.III.A.). Aszfaltburkolattal ellátott, érintett szakaszain jelenleg
2x1, illetve 2x2 forgalmi sávval, helyenként buszöblökkel kiépített szakasz. Országos
jelentőségű főút, Székesfehérvár és Körmend (országhatár) között a kelet-nyugati irányú
közúti forgalmak közvetlen kapcsolata. két regionális központ (Veszprém és Székesfehérvár
között) jelentős forgalmat visel. Vízelvezetése (külterületi jellegének megfelelően) nyílt
árkokkal megoldott.
Érintett szakaszai:
1.1.

Veszprém keleti határa – 8. sz. és 72. sz. főutak csomópontja között

A csomópont és a város közigazgatási területének keleti határa között jelenleg 2x2 forgalmi
sávval, keskeny padkákkal kiépített útszakasz húzódik, megengedett haladási sebesség: 110
km/h.
A 8. sz. és 72. sz. főutak különszintben kiépített, 11,5 t teherbírású pályaszerkezettel és 2x2
forgalmi sávval, fizikai elválasztással megvalósult csomópontját 2010. őszén adták át a
forgalomnak. A befejező munkák még folynak, így a csomópont területén 60 km/h
sebességkorlátozás van érvényben.
A 72. sz. országos másodrendű főút Balatonalmádi kistérsége felől hoz jelentős forgalmat
a megyeszékhelyre. Útkategória: K.IV.A. 2x1 sávval kiépítve biztosítja a közvetlen
összeköttetést a 8. sz. főút és a 71. sz. főút között.
A csomópont különszintű kiépítésének szükségességét az eredeti szintbeni kialakítás
veszélyessége (balesetek jelentős száma) és a keresztező főutak forgalma indokolta.

15

VESZPRÉM MJV TERÜLETÉN A VASÚTVONAL ÉS A 8. SZÁMÚ FŐÚT KORSZERŰSÍTÉSE RENDEZÉSI TERV

Forgalmi vizsgálat:
(Az alább közölt forgalmi adatok a Magyar Közút Kht. 2009. évi forgalomszámlálási
eredményei.)
8. sz. elsőrendű főút (Veszprém keleti határa és a 72. sz. úti csomópont között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

14706 Ejm/nap
3098 Ejm/nap

72. sz. másodrendű főút
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

8687 Ejm/nap
1615 Ejm/nap

Kapacitásvizsgálatok:
8. sz. főút
Útkategória:
K.III.A. – külterületi, I. rendű főút. tervezési sebesség: 100 km/h, 2x2 sávos kialakítás
Fm= 1000Ejm/h/sáv (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1400 Ejm/h/sáv (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 14706 Ejm/nap = 1471 Ejm/h/4 sáv < 4000 Ejm/h/4sáv
72. sz. főút
Útkategória:
K.IV.A. – külterületi, II. rendű főút. tervezési sebesség: 90 km/h, 2x1 sávos kialakítás
Fm= 1200Ejm/h (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1700 Ejm/h (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 8687 Ejm/nap = 869 Ejm/h < 1200 Ejm/h
(A fenti szolgáltatási szinteket az útszakasz hálózatban betöltött szerepének megfelelően az
ÚT-2-1.201:2008 számú, „Közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás határozza meg.)
A fentiek alapján megállapítható, hogy mindkét főút rendelkezik kapacitástartalékkal.
1.2.
A 8. sz. és 72. sz. főutak csomópontja és a 8. sz. főút –Budapesti út csomópontja
között
A két különszintű csomópont között 2x2 forgalmi sávval, keskeny padkákkal kiépített útszakasz
húzódik, megengedett haladási sebesség: 110 km/h.

8. sz. főút – Repülőtérre vezető út csomópontja
A repülőtérre vezető út és a 8. sz. főút jelenlegi kapcsolata (szintbeni csomópont) már évekkel
ezelőtt sem felelt meg a forgalombiztonság követelményeinek (nagyon veszélyes a főútról a
mellékútra való balra kanyarodás, mivel nincs elkülönített kanyarodósáv). Problémát okoz az a
tény is, hogy nincs megoldva a repülőtér felé közlekedő gyalogosok átkelése a 8. sz. főúton a
buszmegálló és a repülőtérre vezető út között. A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér
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három évvel ezelőtt új tulajdonos kezébe került, aki jelentős területfejlesztéseket tervez a
repülőtér környezetében, valamint vállalta a repülőtér polgári forgalmú üzemeltetését.
Jelenleg a repülőtér korlátozott forgalommal üzemel, így gyakorlatilag a repülőtérre vezető
úton kicsi a forgalom.

8. sz. főút – Budapesti út csomópontja
A különszintű csomópont kialakítása a város szempontjából nem előnyös, mivel a 8. sz. főúton
Székesfehérvár felől érkezők és nyugati irányba haladók nem főirányban, hanem egy rámpa
igénybevételével mehetnek tovább, így tévedésből sokan behajtanak a város fő átvezető
útvonalára. Jelentős a 82. sz. főút felé irányuló forgalom is (északi irány).

Forgalmi vizsgálat:
8. sz. elsőrendű főút (72. sz. út és Budapesti út között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

20860 Ejm/nap
4055 Ejm/nap

82. sz. másodrendű főút
(felszorzott érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

12566 Ejm/nap
1870 Ejm/nap

1.3.
A 8. sz. főút –Budapesti út csomópontja és a város nyugati közigazgatási határa
között
Veszprém várost délről kerülő főúti szakasz, amely négy jelentős forgalmú csomópontban
kapcsolódik a városi főúthálózat elemeihez (közvetlen kapcsolat a városközponttal):
•
•
•
•

8.
8.
8.
8.

sz.
sz.
sz.
sz.

főút–7217. j. összekötőút csomópontja (jelzőlámpás forgalomirányítás)
főút – 73. sz. főút csomópontja (jelzőlámpás forgalomirányítás)
főút–7301. j. összekötőút csomópontja (jelzőlámpás forgalomirányítás)
főút– Pápai út csomópontja (jelzőtáblás forgalomirányítás)

A Budapesti út és az Almádi út között (2x1)+1, az Almádi és Füredi utak között 2x2, a Füredi
úttól nyugatra eső szakaszán 2x1 forgalmi sávval kiépített, a csomópontokban a
keresztmetszet kanyarodósávokkal bővített.

8.sz. főút – 7217. j. út - Almádi út csomópontja
Veszprém déli elkerülő útjának és az Almádi útnak (7217. j. országos mellékút)
csomópontjában jelentős a forgalmi terhelés. Ennek oka egyrészt a térségi úthálózatban
betöltött szerepe (közvetlen kapcsolat a Balatonpart településeivel), másrészt az a tény, hogy
az Almádi út mellé épület kereskedelmi, gazdasági területek fő megközelítő útvonala a
városban. Az Almádi út és a külterületi (7217. j. út) útszakasz 2x1 forgalmi sávval, külterületi
jelleggel kiépített. Vele párhuzamosan térségi jelentőségű kerékpárút halad (Veszprém –
Szentkirályszabadja - Balatonpart). A csomópont jelenleg jelzőlámpával irányított, minden
ágon adott a külön balra kanyarodó sáv. A kereszteződés ennek ellenére baleseti gócpontként
ismert. A joghatályos szabályozási terv különszintű csomópont helyigényét biztosítja. A
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csatlakozó útszakaszokon jelentős a lebonyolított forgalom, ennek jelentős csökkenése a
jövőben sem várható.

Forgalmi vizsgálat:
8. sz. elsőrendű főút (Budapesti út és Tapolcai út között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

12717 Ejm/nap
1703 Ejm/nap

(Elgondolkodtató eltérés adódik egy 2007. évben végzett forgalomszámlálás eredményeivel
szemben. Három éve számolt értékek: keleti ágon 20367 Ejm/nap, nyugati ág: 15344
Ejm/nap!)
7217. j. összekötő út
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

7450 Ejm/nap
618 Ejm/nap

(A 2007. évben végzett forgalomszámlálás szerint a keresztmetszeti forgalom: 9340 Ejm/nap,
mind a külterületi, mind a belterületi szakaszon!)
Kapacitásvizsgálatok:
8. sz. főút
Útkategória:
K.III.A. – külterületi, I. rendű főút. tervezési sebesség: 100 km/h, 2x2 sávos kialakítás
Fm= 1000Ejm/h/sáv (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1400 Ejm/h/sáv (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 20367 Ejm/nap = 2037 Ejm/h/4 sáv < 4000 Ejm/h/4sáv
7217. j. összekötő út
Útkategória:
K.V.B. – külterületi összekötő út. Tervezési sebesség: 70 km/h, 2x1 sávos kialakítás
Fm= 1200 Ejm/h/kétirány (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1700 Ejm/h/kétirány (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 9340 Ejm/nap = 934 Ejm/h < 1200 Ejm/h
Almádi út
Útkategória:
B.IV.b.C. – belterületi II. rendű főút. Tervezési sebesség: 50 km/h, 2x1 sávos kialakítás
Fm= 900 Ejm/h/kétirány (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1300 Ejm/h/kétirány (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
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Számolt forgalomnagyság: 9340 Ejm/nap = 934 Ejm/h < 1300 Ejm/h
A fenti számítás szerint az Almádi út Cholnoky utca és 8. sz. főút közötti szakasza a mai
terhelése mellett kapacitáshatárán működik. Amennyiben további terhelés jelentkezik az
összekötő út belterületi szakaszán, bővítési lehetőségét felül kell vizsgálni.

8.sz. főút - 73.sz. főút - Füredi út csomópontja
Veszprém déli elkerülő útjának és a Füredi útnak (73. sz. II. rendű országos főút,
útkategória: K.IV.A.) csomópontjának üzemeltetési tapasztalatai hasonlóak az Almádi úti
csomópontban fennálló helyzethez. A 73. sz. főúton mind a térségi átmenő forgalom
(Veszprém - Balatonfüred), mind a mellette fekvő fejlesztési területeken elhelyezkedő,
forgalomvonzó létesítmény által keltett forgalom jelentős, ez a forgalomnagyság terheli az
érintett csomópontot is. A csomópont jelzőlámpás forgalomirányítással ellátott, minden
irányban biztosított balra kanyarodó sáv. A 73. sz. főút külterületi szakasza 2x2 forgalmi
sávval, a Füredi út (helyi úthálózati elem) 2x1 forgalmi sávval kiépített. A csomópont mind a
négy ágán jelentős forgalmi volumen mérhető és nem várható a forgalom jelentős csökkenése
a távlati úthálózat kiépítése esetén sem. A joghatályos szabályozási terv különszintű
csomópont helyigényét biztosítja a csomópont környezetében, figyelembe véve tervezett
záportározók helyének biztosítását a Füredi út keleti és nyugati oldalán.

Forgalmi vizsgálatok
8. sz. elsőrendű főút (Budapesti út és Tapolcai út között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

12717 Ejm/nap
1703 Ejm/nap

(A 2007. évben végzett forgalomszámlálás szerint a keresztmetszeti forgalom: 15344 Ejm/nap
a keleti ágon és 13522 Ejm/nap a nyugati ágon.)
73. sz. elsőrendű főút (Tapolcai út és Pápai út között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

13833 Ejm/nap
1570 Ejm/nap

Kapacitásvizsgálatok:
73. sz. másodrendű főút
Útkategória:
K.IV.B. – külterületi összekötő út. Tervezési sebesség: 70 km/h, 2x2 sávos kialakítás
Fm= 1000Ejm/h/sáv (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1400 Ejm/h/sáv (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 13833 Ejm/nap = 1383 Ejm/h/4 sáv < 4000 Ejm/h/4sáv
Füredi út
Útkategória:
B.IV.b.C. – belterületi II. rendű főút. Tervezési sebesség: 50 km/h, 2x1 sávos kialakítás
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Fm= 900 Ejm/h/kétirány (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Fe= 1300 Ejm/h/kétirány (eltűrhető szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság)
Számolt forgalomnagyság: 12110 Ejm/nap = 1211 Ejm/h < 1300 Ejm/h
A fenti számítás szerint a Füredi út Stadion utca és 8. sz. főút közötti szakasza forgalmi
terhelése meghaladja az útkategóriához tartozó megfelelő szolgáltatási szintet, de még nem
éri el az eltűrhető forgalomnagyság értékét. Amennyiben további terhelés jelentkezik a
belterületi főúton, bővítési lehetőségét felül kell vizsgálni.

8. sz. főút és 7301 j. összekötő út (Tapolcai út) csomópontja
A 8. sz. főút és a 7301. j. országos összekötő út (útkategória: K.V.A.) csomópontjában
kisebb a forgalmi terhelés, mint az előzőekben ismertetett kereszteződésekben. A 8. sz. főút
keresztmetszeti forgalma kisebb (a városba irányuló forgalom a közvetlenebb csomópontokat
használja), az országos összekötő út hálózati szerepe nem annyira jelentős, mint az előző
csomópontok ágainak esetében. A csomópont jelzőlámpás forgalomirányítással ellátott,
minden irányban biztosított külön jobbra, illetve balra kanyarodó sáv. Minden útszakasz
2x1forgalmi sávos keresztmetszettel közelít a kereszteződéshez.

Forgalmi vizsgálat
7301. j. összekötő út
(felszorzott érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

5309 Ejm/nap
1408 Ejm/nap

8. sz. főút és a Pápai út csomópontja
A 8. sz. főút és a Veszprémből nyugati irányban kivezető Pápai út csomópontja Veszprém
nyugati határának közelében található. Rossz baleseti statisztikával terhelt kereszteződés.
Ennek oka, hogy jelentős nagyságű zártkerti területek forgalma keresztezi a 8. sz. főutat a
csomópontban. Néhány évvel ezelőtt a csomópontot átépítették. Hagyományos, kanyarodó
sávokkal ellátott, jelzőtáblával irányított kereszteződés jött létre. Mind a 8. sz. főút, mind a
Pápai út (útkategória: B.IV.b.B.) 2x1 forgalmi sávval van kiépítva a keresztezés előtt.
A
joghatályos szabályozási terv különszintű csomópont helyigényét biztosítja a csomópont
környezetében.
A csomóponttól Veszprém nyugati határáig a 8. sz. főút 2x2 forgalmi sávval, középső fizikai
elválasztással van kiépítve.

Forgalmi vizsgálat:
8. sz. elsőrendű főút (Tapolcai út és Pápai út között)
(mért érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :
Ebből nehéz gépjárműforgalom :

8527 Ejm/nap
1445 Ejm/nap

8. sz. elsőrendű főút (Pápai út és Veszprém nyugati határa között)
(felszorzott érték)
ÁNF – Átlagos napi forgalom (Ejm/nap) :

16759 Ejm/nap
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Ebből nehéz gépjárműforgalom :
2.

4248 Ejm/nap

Közösségi közlekedés

A 8. sz. főút érintett szakaszán távolsági forgalmat lebonyolító autóbuszjáratok közlekednek.
Megállóhely található a repülőtérre vezető út csomópontja közelében, az átmenő
gyalogosforgalom biztosítása nélkül. A repülőtér erősen korlátozott üzeme következtében a
megállóhelyen az utasforgalom nem jelentős.
Az előző pontban ismertetett csomópontok keresztező útszakaszain szintén jellemző a
távolsági autóbusz-forgalom.
3.

Gyalogos- és kerékpárosforgalom

A 8. sz. főút mentén sem a gyalogos, sem a kerékpárosforgalom nem jellemző és nem is
kívánatos. Az Almádi úttal párhuzamosan vezetett regionális kerékpárút az Almádi úti
csomópontban jelzőlámpa biztosítása mellett keresztezi a 8. sz. főutat.
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

1.

Tervelőzmények

Országos úthálózati fejlesztési elképzelések
Az országos úthálózatra vonatkozó elképzelések Veszprém környékén jelentősen megváltoztak
az utóbbi időszakban. Különösen a gyorsforgalmi úthálózat tervezett nyomvonalaiban
következett be jelentős módosulás.
Az M8 autóút-autópálya nyomvonala miniszteri rendelet formájában pontosan meghatározott,
helyrajzi számok szerint, a tervezett Tapolcai úti csomópontig.
Az autópálya útépítési tanulmánytervei alapján elkészült az előzetes környezetvédelmi
vizsgálati dokumentáció.
Sajnos az autópálya-szakasz további előkészítését, megvalósítását a 2013. évig szóló
fejlesztési elképzelések (Közlekedési Operatív Program) nem tartalmazzák.
A 2003. évi Országos Területrendezési Terv a Székesfehérvár és Veszprém megyei központok
közötti közvetlen összeköttetést biztosító gyorsforgalmi útszakaszt a jelenlegi 8. számú
elsőrendű főút nyomvonalán jelölte a két város között. A gyorsforgalmi utak kapcsolatát a
távlati tervek Veszprém város déli elkerülője (8.sz. elsőrendű főút) és a Tapolcai út (7217 j.
országos összekötő út) csomópontjában képzelik el. Ez a megoldás sem a gyorsforgalmi
úthálózat, sem Veszprém város érdekeit tekintve nem ideális. A jelenlegi elképzelések szerint
gyorsforgalmi út helyett egy főúti kapcsolat épül majd ki az M8 és a 8. sz. főút között, amely
nem közelíti meg a várost, hanem a szentkirályszabadjai repülőtértől keletre halad.
A 8.sz. elsőrendű főút nyomvonala és úthálózatban betöltött szerepe nem változik a jövőben a
72. sz. másodrendű főút (új) csomópontjától nyugatra, Veszprém nyugati határáig. Így a 8.
sz. főút és a városból kivezető utak csomópontjainak távlati kialakításakor már ehhez az
országos úthálózati elképzeléshez, tervhez kell igazodni.

Várható forgalmi átrendeződés
Az új úthálózati tervek, nyomvonalak, újabb, vagy eddig tervezettekhez képest máshol
megadott úthálózati kapcsolatok szükségessé teszik a várható forgalmi átrendeződés
végiggondolását, előrebecslését is. Természetesen a várható forgalmi viszonyok pontosabb
felméréséhez egy tágabb, regionális úthálózatra (adott esetben több megyére) kiterjedő
forgalmi ráterhelés elvégzésére van szükség. Ilyen típusú, számítógépes programokkal
alátámasztott forgalmi ráterhelésre egy-egy újabb autópálya-szakasz megtervezése során
kerül sor.
Jelen munka során az alábbi feltételezések szerint és keretek között becsüljük előre Veszprém
város környezetében a forgalmi viszonyok változását (a kérdéses útszakasz és csomópontok
környezetében):
•

nem tételezzük fel, hogy a 8. sz. főút repülőtér és Veszprém közötti szakaszán
(gyorsforgalmi útként távlatban sem fejlesztendő szakasz) kiugró módon csökken majd a
forgalom, az M8-as és annak 8. sz. főúttal való keleti összeköttetését biztosító főút
kiépítése után. Nem tehetjük ezt, mivel a jelenlegi 8. sz. elsőrendű főút két megyei
központ közvetlen kapcsolatát biztosítja és ez a szerepe a későbbiekben sem fog
megváltozni, különösen azért, mert a két város fejlesztési pólusokként kapcsolódik majd
össze a regionális elképzelések szerint.

22

VESZPRÉM MJV TERÜLETÉN A VASÚTVONAL ÉS A 8. SZÁMÚ FŐÚT KORSZERŰSÍTÉSE RENDEZÉSI TERV

•

az M8 gyorsforgalmi út megvalósulása után (2015. év után) az Almádi út, a Füredi út és a
Tapolcai út csomópontjaikon keresztül közvetlen kapcsolatot fog biztosítani az M8
gyorsforgalmi út és Veszprém között. A város nyugati oldalán elhelyezkedő Pápai úti
csomópont forgalmilag valószínűleg kisebb szerepet fog játszani a gyorsforgalmi út és a
város kapcsolatában, mert a Veszprémbe irányuló forgalom legnagyobb része
Székesfehérvár és a Balaton felől érkezik majd. Az Almádi út és az M8 tervezett
csomópontja a déli útgyűrűtől távolabb esik, mint a Füredi úti csomópont, ezért várhatóan
a városhoz legközvetlenebb kapcsolatot nyújtó Füredi út kapja majd a gyorsforgalmi útról
érkező legnagyobb forgalmi terhelést.

1.1.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

A joghatályos OTrT szerint Veszprém várostól délre fog haladni az országos közúthálózatban
fontos kelet-nyugati kapcsolatot biztosító M8 gyorsforgalmi út nyomvonala, amelynek
minden csomópontja különszintű kialakítással tervezett. A Tapolcai úti csomópontot délkeleti
irányból éri el, innen párhuzamosan halad a 8. sz. elsőrendű főúttal. Különszintű csomópontok
megépítése tervezett a 7217. j. összekötő úttal, a 73. sz. főúttal, a 7301. j. összekötő úttal és
a Pápai úttal is. Várhatóan a 7217. j. és a 73. sz utakkal való kapcsolata lesz a megközelítés
főiránya, hálózati szerepük és földrajzi elhelyezkedésük figyelembe vételével. Veszprém város
környezetében az Országos Területrendezési Terv más gyorsforgalmi útszakaszt nem jelöl.
A jelenlegi 8. sz. elsőrendű főút szerepe, kategóriája nem fog változni, emelt sebességű
főútként kategorizált. A terv, léptékénél fogva, nem tárgyalja mélységében a kijelölt
útvonalakat és csomópontokat.
1.2.

Veszprém megye Területrendezési Terve

Veszprém Megye Területrendezési Tervét 2011. évben hagyta jóvá a Megye közgyűlése. A
terv elképzeléseiben alkalmazkodik a joghatályost megelőző Országos Területrendezési Terv
tartalmához, így a tervezett M8 és M80 gyorsforgalmi utak nyomvonalát, csomópontjaik
kialakítását nem a jelenleginek megfelelően tünteti fel.
1.3.

Veszprém város Településszerkezeti és Szabályozási Terve

A jelenleg érvényes településszerkezeti és szabályozási terv készítése során, az akkor hatályos
OTrT és a Megyei Terv úthálózat-fejlesztési elképzeléseit, a 8. sz. főút Székesfehérvár és
Veszprém közötti szakaszát tervezett gyorsforgalmi útként kezelték a tervezők. A 8. sz. főút
város körüli szakaszának csomópontjai már jelenleg is, de tervezett szerepük szerint a jövőben
még inkább jelentős forgalmi terhelést fognak viselni, így a szerkezeti terv készítői
egyetértettek az útszakasz csomópontjainak távlati különszintű kialakításával, amelyet már az
előző településszabályozási tervek is tartalmaztak. Forgalmi felülvizsgálat után a lehetséges
geometriai (csomóponti típusra vonatkozó) vizsgálatokra került sor, így a csomópontok
helyigényét (a fenntartandó területek méretét) minimalizálni lehetett a terv készítése során.
1.4.

M8 gyorsforgalmi útra és a 8. sz. főútra vonatkozó tervek

A FŐMTERV Zrt. készítette el az M8-as autópálya nyomvonalának tanulmánytervét az M7-es
autópályával alkotott csomópont és Veszprém nyugati határa között 2005-ben. A
tanulmánytervhez alátámasztó forgalmi munkarész is készült, amely nem csupán az M8
gyorsforgalmi út nyomvonalát, de a csatlakozó úthálózati összefüggéseket is vizsgálva és
figyelembe véve, forgalmi ráterhelésekkel igazolta a tervezett csomópontok és kapcsolatok
megfelelőségét.
A gyorsforgalmi útszakasz további előkészítését, megvalósítását a 2013. évig szóló fejlesztési
elképzelések (Közlekedési Operatív Program) nem tartalmazzák, így előkészítésére sincs
jelenleg lehetőség. Megépítése óvatos becslések szerint 2015. és 2020. között várható.
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Az M8 gyorsforgalmi út megépítése után a 8. sz. főút forgalmi terhelése kis arányban (1015%) csökkenni fog, bár az útszakasz szerepe (regionális központokat összekötő útszakasz)
alapvetően nem változik meg. Átlagosnál nagyobb mértékben csökken majd a teherforgalom
és így kisebbé válnak a környező területeket érő káros hatások is.
2002. évben a 8. főút Fejlesztési Tanácsa megbízásából a Tetthely Kft. tanulmánytervet
készített, amelyben a 8. sz. főút gyorsforgalmi úttá való fejleszthetőségének feltételeit
vizsgálta, többek között az érintett csomópontok különszintű kialakításának lehetőségét is. A
város szerkezeti és szabályozási tervének készítése során a tervező egyeztetett a
tanulmányterv készítőjével, így a két terv egymással összhangban áll. A tanulmányterv a
későbbiek során nem került bővítésre és nem készültek részletesebb tervfajták sem.
Ugyanakkor 2007. áprilisában a 8. sz. főút Várpalota és Veszprém közötti, eddig autóútként
működő szakaszát emelt sebességű főútvonallá minősítette vissza a GKM (ez az
intézkedés az útvonal és csomópontjai kiépítettségét tekintve csak üdvözölhető), így annak
fejlesztése (gyorsforgalmi úttá) nem várható.
A 8. sz. főút és a tervezett M8 gyorsforgalmi út Veszprémet elkerülő, közvetlen főúti, illetve
gyorsforgalmi úti kapcsolata nyomvonalának megkeresésére a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (az országos úthálózat fejlesztéséért felelős hatóság) 2008. első felében
elkészíttetett egy tanulmánytervet. Az ebben szereplő nyomvonal-változatok egyikét (8. sz.
főút és az M8 között a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtértől keletre haladó nyomvonalat)
Veszprém városa támogathatónak találta és így a város szabályozási terve módosítása során
megtörtént a helybiztosítás a városi területet érintő szakasz számára.
2.

Tervezett fejlesztések (8. sz. főút rekonstrukciójának tervei alapján)

42+955 – 43+621 km szelvények között
Tervezési osztály: K.III.B ,tervezési sebesség:110 km/ó
Veszprém keleti közigazgatási határától a 8. és 72. sz. főutak elkészült különszintű
csomópontjáig terjedő útszakasz. 2x2 forgalmi sávval (2x7,5 m széles pályaburkolat) és 2,5 m
széles középső fizikai elválasztással tervezett szakasz. A 8. és 72. sz. főutak 2010. őszén
elkészült különszintű csomópontjához kapcsolódó főúti útszakasz már a 11,5 t teherbírásnak
megfelelően épült meg.
A csomópont északi oldalán lévő körforgalomhoz fog csatlakozni távlatban a 82. sz. főút új
nyomvonala, amely Gyulafirátót településrész elkerülésével érkezik majd a csomópontba.
44+725 – 48+134 km szelvények között
Tervezési osztály: K.III.B ,tervezési sebesség:110 km/ó
A 8. és 72. sz. főutak elkészült különszintű csomópontjától a 8. sz. főút – Budapest út
meglévő különszintű csomópontjáig terjedő útszakasz, az előző szakasznak megfelelő
keresztmetszeti kialakítással. A meglévő útszakasz balpályájának elbontását, helyén új
pályaszerkezet építését tartalmazza az engedélyezési terv. Az útszakaszon két szintbeni
csomópont (repülőtér felé vezető út, valamint egy földút) megtartása, forgalmi kapcsolataik
korlátozása (csak jobbra kanyarodások) tervezett.
A 8. sz. főút – Budapest út meglévő különszintű csomópontjának átépítését nem tartalmazza a
Szabályozási Terv alapját képező, szakmai fórumokon egyeztetett útépítési engedélyezési terv,
de az átépítés elrendelése megtörtént (az engedélyezési terv elkészülte után), így a
Szabályozási Terv alátámasztó munkarészében különszintű kapcsolatrendszerre épülő
csomópontot építettünk be.
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A 8. sz. főút és a repülőtéri út kapcsolatrendszere
Az elmúlt években fejlesztési igények jelentek meg a 8. sz. főút 72. út és város közötti
szakaszán, a repülőtéri csomópontban. A Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér környékére
2007-2009. évben szabályozási terv készült. A tervkészítés során az érintett szakhatóságok azt
a véleményt alakították ki, hogy a 8. sz. és 72. sz. főutak tervezett különszintű
csomópontjához való csatlakozás a repülőtér szempontjából is előnyös lenne, így elfogadták
egy, a repülőtér jelenlegi bekötő útja és a tervezett különszintű csomópont között haladó
külterületi mellékút (útkategória: K.VI.B.) nyomvonalát, amely a repülőtér és a 8. sz. főút
között egy forgalmi és közlekedésbiztonsági szempontból is megfelelő kapcsolatot teremt.
Amennyiben a 8. sz. főút mentén, a repülőtértől keletre elhelyezkedő, Veszprém város
szerkezeti terve által tartalmazott, korábbiakban „Tudományos Park” néven kiszabályozott
fejlesztési területek beépítése is megkezdődik, szükségessé válik a 8. sz. főúton új,
különszintű kapcsolat kiépítése és a jelenlegi szintbeni kapcsolat felszámolása a várhatóan
megjelenő forgalmi terhelés miatt. A tervezett különszintű kapcsolatot nem lehet a város
szerkezeti tervében megjelölt (topográfiai indokok miatt választott) helyen, mert nem
teljesülnének az országos főutakra vonatkozó csomóponti távolságok a 8. és 72. sz. főutak új
csomópontja miatt (minimális csomóponti távolság: 900-1200 m). Így a repülőtér különszintű
csomópontját a jelenlegi repülőtéri bekötőút és a 8. sz. főút kapcsolatának helyén tervezzük.
Annak érdekében, hogy a repülőtér, annak üzemi területe és a tervezett, csatlakozó
gazdasági, illetve egyéb funkciót ellátó területek működni tudjanak, a terv ütemezetten
javasolja a repülőtér közúti kapcsolatainak megvalósítását.
Távlatban a repülőtér fő közúti kapcsolatát a megépülő M8 biztosítja majd. Annak
megépüléséig mind a 8. sz. főút, mind Szentkirályszabadja (és a 7217. j. Veszprém –
Balatonalmádi összekötő út) felől közúti kapcsolatot kell kiépíteni.
A repülőtér területe mellett különböző feladatokat ellátó, eltérő beépítettségi arányú területi
funkciók betelepülése várható. A fejlesztésre szánt területek mérete nagy, így várható
forgalomkeltésük is jelentős.
A végleges kiépítettség szerint feltételezzük az M8 gyorsforgalmi út megvalósulását, a
tudományos park beépülését a repülőtértől észak-keletre, ahol kiterjedt úthálózat, észak-dél
irányú iparvágány és a terület közepén új úthálózati kapcsolat tervezett. A fejlesztésekkel
egyidőben a 8. sz. főúton új, különszintű csomópont megvalósítására van szükség a jelenlegi
repülőtéri kapcsolat helyén (így az előírt csomóponti távolságok betarthatók).
A repülőtéri bekötőút mellett jelenleg található buszmegállók megszűnnek, a repülőtér teljes
értékű üzemének megkezdésekor javasoljuk, hogy a menetrendszerinti buszjáratok a
repülőtéri bekötőutat igénybe véve menjenek el a repülőtér bejáratáig. Így lekerülhető a 8. sz.
főút mellett megjelenő, forgalombiztonsági szempontból nem elfogadható gyalogosforgalom.

Új gazdasági terület útkapcsolata
Veszprém város szerkezeti terve gazdasági fejlesztési területet jelöl ki a 8. sz. és 82. sz. főutak
által határolt területeken, a város keleti oldalán. A 8. sz. főút országos főúthálózatban
betöltött szerepe miatt a gazdasági terület közlekedési kapcsolatai a 82. sz. főúton
helyezkednek el. Ezek a kapcsolatok már jelenleg is túlterheltek, pedig a kijelölt fejlesztési
területnek csak egy része épült be eddig (TESCO, OBI, Sportcsarnok). A szerkezeti terv jelöl
egy észak-déli irányú átkötést a 8. sz. ás a 82. sz. főutak között, 16 m szabályozási
szélességgel. Már régen felmerült az igény, hogy az említett gazdasági terület közvetlenül
kapcsolódhasson a 8. sz. főúthoz, de a 8. útra vonatkozó távlati fejlesztési elképzelések miatt
eddig nem volt mód egy teljes értékű kapcsolat kialakítására. A 8. sz. főút és az új gazdasági
területre vezető út különszintű csomópontjának kialakítását még nem tartalmazza a
Szabályozási Terv alapját képező, szakmai fórumokon egyeztetett útépítési engedélyezési terv,
de a kiépítés elrendelése megtörtént. Az alátámasztó munkarészben a Megbízóval, az illetékes
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hatóságokkal és az engedélyezési tervek készítőivel való egyeztetésnek megfelelően
különszintű kapcsolatrendszert terveztünk a gazdasági területekhez vezető bekötő úti és a 82.
sz. úti kapcsolatokhoz.

A 8. sz. főút – 82. sz. főút és a Budapesti út csomópontja
A jelenlegi különszintű, kedvezőtlen kialakítású csomópont átépítését, kiváltását az
engedélyezési terv nem tartalmazza, de távlatban mindenképpen kedvezőbb lenne, így egy
110 km/h tervezési sebességre alkalmas nyomvonali szakasz helybiztosítása a szabályozási
terven megjelenik a 8. sz. főút nyomvonalán (ÚT-TESZT Kft. adatszolgáltatás alapján).
A csomópont korszerűsítése két okból szükségszerű: egyrészt a 8. sz. főút nyomvonalának
kiemelése, másrészt a 8. sz. főúttól északra, a várostól keletre elhelyezkedő fejlesztési
területek 8. sz. főút felől való feltárhatósága érdekében. A csomópont korszerűsítése során a
jelenleg meglévő, kedvezőtlen geometriájú különszintű csomópont felhasználásával és
kibővítésével egy csomópontrendszer jönne létre. A meglévő különszintű csomóponttól
keletre, attól kb. 600 m távolságban egy új közúti aluljáró kialakítása tervezett a 8. sz. főút
nyomvonala alatt, amely két körforgalmi csomóponton keresztül teremtene kapcsolatot a
főúttal. A megoldás előnye, hogy a fejlesztési területek közvetlenül feltárhatóvá válnak a főút
felől, valamint a sportcsarnok felé egy új, közvetlen kapcsolat indulhat ki a csomópontból. A
két különszintű csomópontot a 8. sz. főúttal párhuzamosan futó útpálya kötné össze. A
kialakuló csomópont-rendszerben szükségszerű lesz a gépjárművezetők jól kidolgozott, alapos
tájékoztatása a csomópontok haladási irányairól. Bár a kialakuló csomópont-rendszer nagy
helyet vesz igénybe és bonyolult lesz, de mindenképpen előnye, hogy geometriailag is a 8. sz.
főút válik a nyomvonal főirányává, így a gépjárművek vezetői tévedésből nem haladnak be a
városba az elkerülő út helyett. Valószínűleg csökkenni fog a Házgyári út átmenő forgalma is.
További előny, hogy megmarad a jelenlegi különszintű csomópont, nincs szükség költséges és
forgalmat korlátozó átépítésére.
A gazdasági területre vezető bekötő út (belterületi gyűjtőút, tervezett kategória: B.V.c.C.) két,
turbó körforgalomként kiépített csomóponttal kapcsolódik a 8. sz. főút bővített
keresztmetszetéhez (Rk= 27 m, illetve 24 m.). A turbó-rendszerű körforgalmak megvalósítását
jelentős kapacitásuk (C= 4000-5000 Ejm/h) miatt javasolja a tervező, mivel a
csomópontokban várható forgalom nagyságrendje (figyelembe véve a városi kapcsolat fő
nyomvonalát és a gazdasági terület nagyságát) ezt szükségessé teszi. A körforgalmi
csomópontokat összekötő út, valamint a gazdasági területre vezető út keresztmetszetét 2x2
sávos kialakítással terveztük. A gazdasági területre vezető gyűjtőút forgalmát a gazdasági
terület funkciói miatt keltett forgalom alkotja majd, a stadion (82. sz. főút) felé vezető ágon
kisebb forgalom várható, ezért a gyűjtőút északi ága 2x1 sávos keresztmetszettel tervezett
(joghatályos szabályozás szerint.) A gyűjtőút semmiképpen nem fogja a 82. sz. út felé vezető
fő kapcsolati irányt jelenteni, mivel a 8. sz. és 82. sz. főutak nyomvonalának közvetlen
összekötésére a 8. és 72. főutak csomópontjából észak felé kiinduló új főút szolgál majd.
A különszintű csomópontrendszer tervezett kialakítása szerint a két különszintű csomópont
között a 8. sz. főút jelenlegi nyomvonala üzemel majd összekötő pályaként, 2x2 sávos
keresztmetszeti kialakítással. A gazdasági területnél tervezett új különszintű csomópont
geometriailag rombusz csomópont, a rámpáknál alkalmazott vízszintes ívek sugara 140 m és
290 m között van.
48+642 – 51+900 km szelvények között
Tervezési osztály: K.III.B ,tervezési sebesség: 90 km/ó
A 8. sz. főút – Budapest út meglévő különszintű csomópontjától a 8. sz. főút és a 73. sz. főút
tervezett különszintű csomópontjának nyugati határáig terjedő útszakasz. A keresztmetszet
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bővítése mellett jelentős csomóponti átépítések tervezettek ezen a szakaszon. A 7217 j. ök. út
csomópontjától tervezési szakasz végéig a fizikai elválasztás szélessége 3,1 m.

A 8. sz. főút és a 7217. j. összekötő út csomópontja
A tervezett különszintű csomópont megépítése a jelenlegi forgalmi terhelés számára is
szükségszerű, távlati forgalomnövekedést figyelembe véve a fejlesztés elkerülhetetlen. A
tervezett csomópontban az Almádi út halad át a 8. sz. főút felett, a tervezett különszintű
csomópont típusa: átlós féllóhere. A csomóponti rámpák és az Almádi úr körforgalmi
csomópontokban találkoznak. Az Almádi út és a Dornyai Béla utca kereszteződésében
tervezett körforgalmi kialakítás a kereskedelmi területekről érkező, jelenleg veszélyes forgalmi
helyzeteket okozó forgalomnagyságot is biztonságosan tudja lebonyolítani. A csomópont
mellett fekvő ingatlanok kiszolgálhatósága biztosított.
A 8. sz. főút és a 7217. j. összekötő út (Almádi út) keresztezésében átlós fél-lóhere típusú,
külön szintű csomópontot tartalmaz. A különszintű csomópont előtt, jobbra lassítósávon közúti
kapcsolatot biztosítunk a jelenlegi „SHOP STOP” bevásárlóközpont megközelítésére szolgáló
lassító-gyorsító sávok helyett. Az Almádi út és a Dornyai Béla utca kereszteződésében „turbó”
rendszerű körforgalmi csomópont, valamint a 7217. j. összekötő út Tirat-Carmel utca
kapcsolatban körforgalmi csomópont építését írja elő a terv, a Tirat-Carmel utca
korrekciójával. A körforgalmak belső sugara: Rb= 15 m, külső sugara: Rk=24 m. A külön
szintű csomópontban a meglévő, térségi jelentőségű kerékpárút átvezetése is biztonságosan
megoldott.
Ebben a csomópontban az M8 gyorsforgalmi út és a 8. sz. főút között, a repülőtér mellett
tervezett közúti kapcsolat megvalósulása után a 8. sz. főúton kissé csökken, az Almádi úton
(az autópálya-kapcsolat miatt) növekszik a forgalom. Becslésünk szerint a 8. főúton 10-15 %os forgalomcsökkenésre, az Almádi úton 20-25 %-os forgalomnövekedésre lehet számítani.

A 8. sz. főút és a 73.sz. főút csomópontja
A csomópont korszerűsítése, külöszintű kiépítése főleg a csomópontban várhatóan
megnövekedő forgalomnagyságok lebonyolítása, kezelése miatt szükséges (különösen az M8
gyorsforgalmi út megvalósítási utáni időszakban). Az engedélyezési tervekben szereplő
féltrapéz – negyed lóhere típusú különszintű csomópont különleges kialakítású
körforgalmakkal kapcsolódik a Füredi úthoz és a 73. sz. főúthoz. Az érintett ingatlanok
kiszolgálhatósága biztosított
A 8. sz. és a 73. sz. főutak kereszteződésében fél-trapéz – negyed-lóhere típusú külön szintű
csomópont megépítése tervezett, a 73. sz. úton körforgalmi csomópontok kialakításával
együtt. A külön szintű csomópont északi körforgalmi csomópontja, a 73. sz. főút lekötése,
valamint ”B” csomóponti ág egy szakasza, egy meglévő, a tervekben szereplő módosított
tározóterű záportározó területére esik.
A külön szintű csomópont déli körforgalmi csomópontja „turbó” rendszerű körforgalmi
csomópont kialakítású, melyben a körbejárás fizikailag gátoltan tervezett.
Ebben a csomópontban az M8 gyorsforgalmi út megvalósulása után a 8. sz. főúton kissé
csökken, a Füredi úton (mint a város M8 autópályához vezető közvetlen kapcsolata) növekszik
a forgalom. Becslésünk szerint a 8. főúton 10-15 %-os forgalomcsökkenésre, a Füredi úton 30
%-os forgalomnövekedésre lehet számítani.
A két csomópont között jelenleg meglévő híd műtárgy elbontásra kerül, helyette a kerékpárút
átvezetést vasbeton keretszerkezeten, a záportározóhoz vezető vízfolyás átvezetését ROCLA
átereszen tervezték meg.
Mindkét tervezett különszintű csomópont megvalósítását mind a jelenlegi, mind a távlati
forgalmi terhelés (M8 tervezett gyorsforgalmi út városi kapcsolatai) indokolttá teszi.
51+900 - 57+100 km szelvények között
Tervezési osztály: K.III.B ,tervezési sebesség: 90 km/ó
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Veszprém déli elkerülőjének nyugati része a 8. és 73. sz. főutak tervezett különszintű
csomópontjától a 8. sz. főút – Pápai út meglévő szintbeni csomópontjáig terjedő útszakasz. A
keresztmetszet bővítése tervezett 2x2 sávos forgalmi sávos szélességre, középső fizikai
elválasztással.

A 8. sz. főút és a 7301. j. összekötő út csomópontja
A 8. sz. főút és a 7301. j. összekötő út (Tapolcai út) csomópontja szintén különszintű
kialakítással tervezett.
A különszintű csomópont féllóhere típusú, a Tapolcai úttal való kapcsolatok körforgalomként
tervezettek. Az északi oldalon külön figyelmet kellett fordítani a József Attila utcai temető
fejlesztésével együtt tervezett új parkoló megközelítésére, valamint a Takácskert és a 8. sz.
főút között elhelyezkedő fejlesztési terület megközelítésének biztosítására. Ennek érdekében a
különszintű csomópont északi oldalán építendő körforgalom nagyméretű, ötágú
körforgalomként tervezett (hagyományos, egysávos kialakítással). A körforgalom belső
sugara: Rb= 16 m, külső sugara: Rk=24 m. A körforgalom megvalósíthatósága érdekében
szükség volt a József Attila utca és a Takácskerttől délre eső fejlesztési területek feltáró útja
kapcsolatának áttervezésére. A csomóponti távolságok betartása miatt a tervezett ötágú
körforgalmi csomópont fogja biztosítani a fejlesztési területek feltárásának kapcsolatát is. A
feltáró úthoz kell kapcsolódnia a Takácskert II. lakóterület megközelítésére tervezett kiszolgáló
útnak is. A körforgalom és a kiszolgáló út kapcsolatának távolsága (a minimális csomóponti
távolságok és a beépíthetőség érdekében) 170 m.
A csomópont fejlesztése, korszerűsítése nem érinti a Tapolcai út északi oldalán haladó
kerékpárutat. A rámpáknál alkalmazott vízszintes ívek sugara: 60 m, illetve 120 m.
A 8. sz. főút déli oldalán a különszintű csomópont rámpáinak Tapolcai úttal alkotott
kapcsolatát szintén körforgalom biztosítja (hagyományos kialakítás, Rb= 16 m, Rk=24 m).
A körforgalmak elhelyezhetősége, az északi oldal kapcsolatrendszerének kötöttsége és a
különszintű csomópontok kialakítására vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások utasításainak
betartása miatt a déli körforgalom kiépítése valószínűleg együtt kell majd járjon a Tapolcai út
mentén vezetett kerékpárút kb. 60 m hosszú szakaszának nyomvonal-módosításával.
A kerékpárút nyomvonalának más szakaszát és a 8. sz. főút alatt tervezett különszintű
átvezetést a különszintű csomópont megépítése nem érinti.

A 8. sz. főút és a Pápai út csomópontja
A tervezett különszintű csomópont geometriailag féllóhere – féltrapéz kialakítású. Nem
használja fel a Pápai út jelenlegi körforgalmi csomópontját, hanem attól nyugatra egy új
körforgalmi csomópontot alakít ki. A 8. sz. főút főpályájáról érkező rámpák és a Pápai út,
valamint a Csatári út kereszteződésénél hagyományos, egysávos körforgalmi csomópontok
tervezettek (külső sugár: Rk=24 m). A rámpáknál alkalmazott vízszintes ívek sugara: 120 m,
illetve 250 m. A Csatári út nyomvonalához a tervezett új nyomvonal a körforgalom felől 60 m
sugarú ívvel kapcsolódik.
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HÉSZ módosítási javaslat az előzetesen lefolytatott szakhatósági egyeztetés
alapján a közlekedési területekhez:

8. sz. főút rekonstrukciójához kapcsolódó szabályozási terv
8. sz. főút csomópontjainak minőségi paraméterei az érintett szakaszon:
•

8. sz. főút – 72. sz. főút – különszintű csomópont (meglévő)

•

8. sz. főút – 82. sz. főút - Budapest út – különszintű csomópont-rendszer (részben
meglévő)

•

8. sz. főút – 7217.j. mellékút – különszintű csomópont (tervezett)

•

8. sz. főút – 73. sz. főút – különszintű csomópont (tervezett)

•

8. sz. főút – 7301. j. mellékút – különszintű csomópont (tervezett)

•

8. sz. főút – Pápai út - különszintű csomópont (tervezett)

A Székesfehérvár - Veszprém – Boba vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó szabályozási
terv
A korszerűsített vasútvonal közúti átjáróinak minőségi paraméterei:
•

379+000 kmsz, földút – különszintű keresztezés, közúti felüljáróval (tervezett)

•

82. sz. főút új nyomvonala – különszintű közúti keresztezés (tervezett)

•

411+54 kmsz, 82106. j. mellékút – szintbeni keresztezés, útátjáró (meglévő)

•

418+70,5 kmsz, 82. sz. főút jelenlegi nyomvonala – különszintű keresztezés, közúti
felüljáróval (meglévő, átépítendő)

•

428+22,97 kmsz, földút – különszintű keresztezés (meglévő, átépítendő)

•

452+51 kmsz, Jutas utca (belterületi gyűjtőút) – szintbeni útátjáró (meglévő)

•

468+77 kmsz, földút, szintbeni keresztezés, útátjáró (tervezett)

Macsinka Klára
vezető tervező, 13-1017
KÉ-T, TRk-T/K1-d1
MOBIL CITY Mérnöki Tanácsadó Bt.
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Veszprém területét érintő vasúti fejlesztések SZT – Környezetvédelem
Veszprém városát érinti a Székesfehérvár- Boba országos közforgalmú törzshálózati vasúti fővonal
rekonstrukciója. A vasútvonalra a NIF Zrt. megbízásából környezeti hatástanulmányt készített az
UVATERV Kft. – ÚT-TESZT Kft – COWI Magyarország Kft konzorciuma 2009 folyamán 52.071/503/507
tervszámon. A tanulmányhoz 2010 januárjában hiánypótlás is készült. Ezen tervdokumentáció
felszanálásával készült a veszprémi szabályozási terv módosításához készült környezetvédelmi
munkarészek.
A vasútvonal korszerűsítésének főbb, a környezetet is érintő hatásai az alábbiak:
 marad a jelenlegi villamos vontatás,
 a teljes szakaszon korszerű zaj- és rezgéscsillapítást biztosító felépítmények épülnek, a jelenlegi
mintegy 30 éves 48-54-es rendszerű sínek helyett UIC 60-as rendszerű sínek kerülnek
felhasználásra, hegesztéses sínillesztéssel;
 a személyvonatok forgalma emelkedik, nappal szakasztól függően a jelenlegi 1,5-3,2-szorosára,
éjjel max. 2-szeresére, bár van, ahol nincs változás vagy csupán 30 %-os a növekedés;
 a megváltozott igények miatt a teherforgalom is átrendeződik, nappal a jelenlegi forgalom 60-90
%-a, éjjel pedig 40-60 %-a fog csak közlekedni;
 Veszprém területén jelentősebb ívkorrekciók történnek;
 Székesfehérvár és Veszprém között második vágány kerül kiépítésre, a tervezett emelt sebesség
160 km/h;
 Veszprém és Herend között pályaszerkezet-felújítás, a tervezett emelt sebesség 120 km/h;
 minimális korrekció (a tervezési sebességek a pálya alkalmasságára vonatkoznak, az egyes
vonattípusok, szerelvények ennél kisebb sebességgel közlekednek, figyelembe véve a domborzati,
épített környezeti, stb. adottságokat).

Levegőtisztaság-védelem
A vasútvonal korszerűsítésének főbb, a levegő-környezetet érintő hatásai az alábbiak:
 marad a jelenlegi villamos vontatás,
 a teljes szakaszon a jelenlegi mintegy 30 éves felépítmények helyett új, korszerű, környezeti
szempontból kedvezőbbek épülnek;
 a személyvonatok forgalma emelkedik, nappal szakasztól függően a jelenlegi 1,5-3,2-szorosára,
éjjel max. 2-szeresére, bár van, ahol nincs változás vagy csupán 30 %-os a növekedés;
 a megváltozott igények miatt a teherforgalom is átrendeződik, nappal a jelenlegi forgalom 60-90
%-a, éjjel pedig 40-60 %-a fog csak közlekedni;
 Veszprém területén jelentősebb ívkorrekciók történnek;
 Székesfehérvár és Veszprém között második vágány kerül kiépítésre, a tervezett emelt sebesség
160 km/h;
 Veszprém és Herend között pályaszerkezet-felújítás, a tervezett emelt sebesség 120 km/h;
A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő:
Légszennyezettségi zóna, 4. Székesfehérvár - Veszprém, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a
következő: Kéndioxid (SO2): F, Nitrogéndioxid (NO2): C, Szénmonoxid (CO): F, Szilárd (PM10) D,
Benzol F, Talajközeli ózon O-I, PM10 Arzén (As) F, PM10 Kadmium (Cd) F, PM10 Nikkel (Ni) F, PM10
Ólom (Pb) F, PM10 benz(a)-pirén (BaP) D.
A területen érvényes légszennyezési határértékeket a 14/2001.(V.9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet
szabályozza. A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok határértékei a következők:

Légszennyező
anyag
Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid*
Nitrogén-oxidok (mint
NO2)

Órás
250
100
200

Határérték [μg/m3]
24 órás
125
85
150

30

Éves
50
40
70

Veszélyességi
fokozat
III.
II.
II.
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Szén-monoxid
10 000
5 000
3 000
Ólom
0,3
Szálló por (PM10)
50
40
Szálló por (TSPM:
200
100
50
összes lebegő
portartalom)
Benzol
10
5
Légszennyező
Határérték
anyag
30napos
Éves
Ülepedő por, toxikus
16 g/m2 x 30 nap
120 t/km2 x év
anyagot nem tartalmaz
Légszennyező
Határérték [μg/m3]
anyag
Napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma
Ózon
120
K-1. táblázat
Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei

II.
I.
III.
III.
I.
Veszélyességi
fokozat
IV.
Veszélyességi
fokozat
I.

A város levegője a 2009 évi mérések alapján jó minőségű. A városban az országos légszennyezettség
mérő hálózat elemeként 1 automata és 3 manuális mérőállomás működik. Országos automata
mérőhálózati mérőpont a Kádár utcában van (NOx, NO2, SO2, CO, Ózon, PM10, Benzol). A 2009 évi
mérési eredmények alapján a következő értékelés adható: NO2 - jó, NOx - jó, SO2 - kiváló, PM10 - jó,
Ózon - jó, CO – kiváló, Benzol – kiváló.
A vasúti területen belül a légszennyezést az alábbiak befolyásolják:
 vasúti forgalom - az adott vonalon közlekedő személy- és tehervonatok mértékadó óraforgalmai;
 vontatójármű típusa – az adott viszonylatban közlekedő szerelvények vontatójárművei villamosvagy dízelmotorral rendelkeznek-e, ill. a vontatójárművek fajlagos emisszió-adatai;
 vonatok sebessége – az egyes szakaszokon a szerelvény összeállításától, a vonalvezetéstől és a
vágányok állapotától függő megengedett legnagyobb menetsebesség;
 talajfelszín jellege, beépítettség – az adott szakaszon a környező terület jellege (sík, növényzettel
borított vagy erdősült, ill. lazán vagy sűrűn beépített terület)
A Veszprémet érintő vasúti pályaszakasz főként külterületen vezetett, jelenleg is villamosított
pályaszakasz, ahol a vontatójárművek szennyezőanyag kibocsátása elenyésző. A belterületi
szakaszokon a környező közúthálózat és ipari területek károsanyag-kibocsátása a meghatározó.
A különböző közlekedési módok energiafelhasználása és károsanyag kibocsátásának a mértéke az
alábbi táblázatban szerepel irodalmi adatok alapján. Az adatokból látható, hogy a vasúti közlekedés
hatása a levegőminőségre sokkal kisebb, mint a közúti közlekedésé.
Közlekedési mód

Energia
[kJ/utaskm]

CO2

Személyszállítás

NOx
SO2
CO
[g/utaskm] illetve [g/tkm]

CH

Szgk
Busz
Dízel vonat
Villamos vontatású vonat

2000
800
800
800

150
40
80
80

2
1,0
0,6
0,5

0,05
0,1
0,3
1,0

10
0,5
0,2
0,02

1,5
0,1
0,2
0,001

Összes közúti
Nyerges vontatók
Összes vasúti
Dízel vonat
Villamos vontatású vonat

2000
1000
700
-

250
100
40
40
40

4
3
0,3
0,7
0,2

0,3
0,2
0,3
0,1
1,0

2
0,2
0,2
0,15
0,01

0,5
0,3
0,05
0,1
0

Áruszállítás

1. sz. táblázat (forrás: Ludvigh Eszter: Vasúti környezetvédelem. Előadási jegyzet, Budapest, 2003.)

Villamos vontatás esetében a vasút tengelytől mért 10-20 m-en belül (a becsült hatásterületen)
mindenképpen határérték alatti koncentráció adódik. A jogszabályban előírt 25 m-es védelmi övezeten
kívül már nem lesz határérték-túllépés a vasúti forgalomból adódóan.
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Az ezen a sávon belül található épületek számára pedig kedvezőtlenebb helyzet várhatóan nem alakul
ki, amennyiben az építést követően a porszennyezés csökkentése érdekében javasoltak megtörténnek.
A vasútvonal belterületi szakaszain, ill. ahol közúti közlekedési terület közelében halad, az érintett
lakóépületek számára a közúti forgalom okozta légszennyezés lesz a meghatározó, elsődlegesen a
porszennyezés. Iparterületek közelében hasonló a helyzet, a vasúti forgalom okozta szennyezés
részaránya elenyésző.
A korrekciók hatása egyes épületek esetében kedvező, a vasút távolabb kerül, más lakóépületekhez
viszont éppen közelebb kerül. Azokban az esetekben, ahol a köztük levő távolság-csökkenés jelentős,
zajcsökkentési céllal zajárnyékoló falak kerülnek létesítésre. Ez az esetleges szennyezőanyagok
terjedését is gátolják, módosítják.
A szerelvények elhaladása következtében alapvetően a felvert por okozhat problémát, de csak a
vágányok környezetében és csak ideiglenesen. Ellene a vágányok közvetlen környezetének, a töltés
rézsűjének füvesítése, ill. megfelelő karbantartása, locsolása a megoldás.
Összefoglalás
A 20. vasútvonal Székesfehérvár – Boba szakaszának villamos üzemű használatából adódó
levegőszennyezés mértéke a környezet, az érintett lakosság számára elviselhető lesz. A hatás időben
átmeneti (ténylegesen csak a szerelvény elhaladásakor jelentkezik az adott szakaszon), és közvetlenül
csak a telepítési hely szűk környezetében (10-20–en belül) jelentkezik. Az ezen a sávon belül található
épületek számára a pálya átépítése következtében kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. A korrekciók
következtében néhány épületnek a vasúttól való távolsága csökken, de a telepítendő zajárnyékoló
falak, ill. a korszerű pályaszerkezet következtében ez a hatás sem zavaró.
A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint a vasútvonal menti levegővédelmi övezet nagysága új
vasútvonal esetén a vasút tengelyétől számított 25 m és a kijelölt védelmi övezetben nem lehet
lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre
kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. A vonal
rekonstrukciójához kapcsolódóan - bár nem minősül új vasútvonalnak – a védelmi övezet
határvonalaként a jogszabályban szereplő 25 m-es távolság került meghatározásra, melyen belül
jelenleg is számos védendő épület található.

Zaj-védelem
A vasútvonal korszerűsítésének főbb, a zajvédelmet érintő hatásai az alábbiak:
 marad a jelenlegi villamosvontatás,
 a teljes szakaszon korszerű zaj- és rezgéscsillapítást biztosító felépítmények épülnek, a jelenlegi
mintegy 30 éves 48-54-es rendszerű sínek helyett UIC 60-as rendszerű sínek kerülnek
felhasználásra, hegesztéses sínillesztéssel;
 a személyvonatok forgalma emelkedik, nappal szakasztól függően a jelenlegi 1,5-3,2-szorosára,
éjjel max. 2-szeresére, bár van, ahol nincs változás vagy csupán 30 %-os a növekedés;
 a megváltozott igények miatt a teherforgalom is átrendeződik, nappal a jelenlegi forgalom 60-90
%-a, éjjel pedig 40-60 %-a fog csak közlekedni;
 Veszprém területén jelentősebb ívkorrekciók történnek;
 Székesfehérvár és Veszprém között második vágány kerül kiépítésre, a tervezett emelt sebesség
160 km/h;
 Veszprém és Herend között pályaszerkezet-felújítás, a tervezett emelt sebesség 120 km/h;
 minimális korrekció (a tervezési sebességek a pálya alkalmasságára vonatkoznak, az egyes
vonattípusok, szerelvények ennél kisebb sebességgel közlekednek, figyelembe véve a domborzati,
épített környezeti, stb. adottságokat).
A vasúti zajterhelés hatását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell meghatározni. A
hatályos 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó zaj
terhelési határértéke vasúti fővonaltól az alábbiak szerint alakul:
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Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB)

Nappal 06–22 óra
Üdülőterület, különleges területek közül az
60
egészségügyi terület

Éjjel 22–06 óra
50

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítmények területei, és a
temetők, a zöldterület

65

55

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes
terület

65

55

Gazdasági terület

65

55

2. sz. táblázat - Zajterhelési területi határértékek a vasúti fővonalak mentén

A rendelet 4. § (5) szerint:
„Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni
állapotra
a) a 3. számú melléklet határértékei érvényesek, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó
számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolják;
b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző
állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.”
MSZ 07-2904-1990 Vasúti közlekedési zaj számítása valamint a jelenlegi mértékadó forgalmi adatokból
meghatározásra került a vasúti pálya menti zajvédelmi sáv szélessége. A számítás mind a nappali,
mind az éjszakai időszakra vonatkozóan meghatározásra került (3. sz. táblázat) és a távlati állapotra is
meghatározásra került (4. sz. táblázat). A számításnál figyelembe vételre került a 25-30 éves
pályaállapot és a vonal környezete. Az értékek a terepszint feletti 1,5 m magasságra vonatkoznak. Az
egyes mesterséges és természetes hangakadályok árnyékolási hatásait, valamint az esetleges
növényzet általi szórási csillapítások nem lettek figyelembe véve, így az eredmények a vizsgált
területen várható legnagyobb terheléseket mutatják. Az eredmények jelzik, hogy elsősorban az éjszaki
zajterhelések meghatározóak a terület zajterhelése szempontjából.

Hajmáskér - Veszprém
Veszprém - Ajka

Határérték teljesülésének 2006 határa [m]
Nappal
Éjjel
27,4
211,4
27,0
144,2
3. sz. táblázat - Zajterhelési határértékek teljesülési határai 2006-ban

Hajmáskér - Veszprém
Veszprém - Ajka

Határérték teljesülésének 2020 határa [m]
Nappal
Éjjel
25*
78,7
25*
77,8

* A forgalmi adatok alapján a 25 méteres referencia távolságban is határérték (65 dB) alatti zajterhelés adódik.

4. sz. táblázat - Zajterhelési határértékek teljesülési határai 2020-ban

A jelenlegi és a távlati állapotra vonatkozó védőtávolságok összehasonlítása alapján látható, hogy a
rekonstrukció következtében a jelenleginél kedvezőbb zajhelyzet várható. A megnvő személyforgalmat
a teherforgalom átalakulása, csökkenése és a pálya új kialakítása ellensúlyozza, sőt az éjszakai
teherforgalom 40-65 %-os visszaesése következtében az érintett ingatlanok zajterhelése jelentős
mértékben csökken.
Azokon a szakaszokon, ahol a rekonstrukció keretében jelentős nyomvonal módosítás történik, a
védendő épületek egy részénél kedvezőbb zajszint várható. Azon épületeknél, ahol a vasút közelebb
fog haladni a jelenlegihez képest, ott zajszámítás alapján került megtervezésre a megfelelő mértékű
zajvédelmi intézkedés. Veszprém közigazgatási területén elsősorban Kádárta belterülete melletti
részeken vannak zajvédelmi szempontból védendő épületek. A legközelebbi épületeknél a zajszámítás
alapján az alábbi zajterhelési mértékek adódtak:
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Hely

2006-os
zajterhelés(dB)
Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

2020-as
zajterhelés(dB)
Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

2020-as
zajterhelés(dB)
+zajvédő fal
Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

Kádárta
hrsz

2717

61,9

63,3

62,3

63,6

53,7

55,0

Kádárta
hrsz

2619

60,7

62,0

60,1

61,3

52,8

54,1

Kádárta
hrsz

8615

57,1

58,5

56,2

57,5

45,6

46,8

Kádárta
hrsz

2646

66,5

67,9

67,3

68,6

61,1

62,4

5. sz. táblázat - Zajterhelés egyes legközelebbi védendő létesítményeknél

A táblázat alapján kiolvasható, hogy Kádárta lakóterületi része mellett zajvédő fal létesítése is
szükséges ahhoz, hogy a lakóépületeknél jelenleg meglévő éjszakai határérték feletti zajterhelés a
határértékek alatti lehessen. A Kádárta hrsz 2646 esetében még a zajvédő fal és a kiegészítő
„járulékos zajcsökkentés” beépítése sem biztosítja az éjjeli zajterhelési határértékek teljesülését, mivel
ez az ingatlan túlságosan közel van, mind a vasúthoz és az azon lévő vasút-közút keresztezéshez is.
Mindezek érdekében zajvédő fal létesül Kádárta külterületi részén az alábbi helyeken:


1-es fal – vasút Déli oldala 397,2 m hosszon a 398+55 – 402+52 hm sz. között



2-es fal – vasút Déli oldala 358,0 m hosszon a 402+64 – 406+09 hm sz. között



3-es fal – vasút Déli oldala 58,0 m hosszon a 406+00 – 413+61 hm sz. között



4-es fal – vasút Déli oldala 685,5 m hosszon a 406+80 – 406+09 hm sz. között



5-es fal – vasút Északi oldala 116,0 m hosszon a 406+81 – 407+95 hm sz. között

A kádártai közúti kereszteződésnél még „járulékos zajcsökkentés” beépítése is tervezett 100m
hosszban a 406+20 – 407+20 hm sz. között.
A tervezett zajcsökkentési intézkedések formái
Zajárnyékoló falak - A tárgyi szakaszra teljesen elnyelő típusú zajárnyékoló falakat terveztünk.
Hatásfokuk akkor a legnagyobb, ha minél közelebb találhatóak a zajforráshoz. Vasút esetében a
minimális távolság alapvetően az űrszelvény és a biztonsági előírások függvénye. A falak nyomvonala
még módosulhat annak függvényében, hogy az útátjáróknál a vasútra, ill. a közútra vonatkozó
előírások hogyan teszik lehetővé a létesítmények elhelyezését. A falak nem ronthatják a
közlekedésbiztonságot, a rálátási lehetőségeket. A fentiekből adódó vonalvezetés-változásokat csak a
következő tervfázisokban lehet pontosítani. Ahol a zajvédő falat valamilyen okból meg kell szakítani, a
zajcsökkentés érdekében további járulékos műszaki zajcsökkentést kell alkalmazni. Ennek ajánlott
módja a következő: az útátjáró előtt és után mindkét irányban a fallal árnyékolt szakaszon is már 5060 m-rel hamarabb be kell építeni a zajcsökkentő elemeket, az átjáró fallal nem árnyékolt szakaszán
pedig természetesen végig el kell ezeket helyezni. Közúti szempontból pedig szintén törekedni kell a
minél kisebb zajkibocsátást eredményező megoldásra az útátjáróban.
A települések belterületi szakaszain a véglegesen elhelyezendő zajárnyékoló falak kialakításánál, a
hozzájuk kapcsolódó kisajátítások tervezésénél törekedni kell azok tájba, természetbe illesztéséről, az
árnyékolt épületek lakói számára az esztétikus, növényzettel eltakart vagy eltakarható látványra.
Járulékos műszaki zajcsökkentési intézkedések - Akusztikai zajcsökkentés érhető el
forrásoldalon a vasúti felépítmény egyes elemeinek helyes megválasztásával (aktív védelem), ahol a
modern – elsősorban műanyagipari – technológiáknak köszönhetően elasztomerek, illetve gumielemek
segítségével a sín által sugárzott rezgés és az így keletkezett zaj nagymértékben csökkenthető.
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A felépítmény részei:

A fenti ábra mutatja, hogy szigetelési beavatkozás három szinten történhet: a sín alatt, a sínalátámasztás alatt, illetve a vágányalap alatt. A rugalmas anyagok beépítése mindhárom szinten
megoldást nyújt a zaj- és rezgésproblémákra. Ezekkel a megoldásokkal csökkenthető a vasúti pálya
lesugárzása, melyből következően folyópályán 2-4 dB(A), míg acélhidak esetében akár 8 dB(A)
nagysággal is csökkenthető az akusztikai zaj (pl. Budapest Déli összekötő vasúti híd)
A tervezési szakaszon alapvetően a rugalmas sín-alátét lemezek vagy csíkok és a keresztalj-alátétek,
ill. aljpapucsok együttes alkalmazásával javasoljuk a szükséges zajcsökkentést biztosítani.
A sín-alátét lemezek és csíkok a sín alá kerülnek, és hangcsillapítóként viselkednek a síntalp és a
leerősítés között csökkentve a sín zajlesugárzó hosszát. Elhelyezésük ágyazatos és ágyazat nélküli
vágányok esetén is egyszerű. Alkalmazásuk megnöveli mind a sín, mind a keresztaljak élettartamát.
Ezzel a megoldással 1-1,5 dB(A) akusztikai zajcsökkentés érhető el.
A keresztalj-alátétek (aljpapucsok) az új vágányok keresztaljai alá helyezhetők el, a
gördülőállományból származó rezgések szigetelése céljából. A rendszer egy gumi szigetelőrétegből és
egy arra ragasztott védőrétegből áll, amely szigetelőréteg ágyazattól való védelmét biztosítja.
Alkalmazásával csökken a fekszinthibák kialakulásának veszélye, ezáltal csökken a hullámos kopás
kialakulásának veszélye is, így később sem lesz zajosabb a pálya. Tapasztalatok szerint 1,5-2 dB(A)
zajcsökkentés érhető el az alkalmazásával.
A két megoldás együttes beépítésével 2-3 dB(A) zajcsökkentés érhető el a hagyományos
felépítményhez képest. Az átadás előtt a sínek átcsiszolása (felületi érdesség, hajszálrepedések
megszüntetése) további 1-3 dB(A) zajcsökkentést eredményez.
Sínzaj-csökkentő elemek beépítése - A rendszer a síngerincre - gyártótól függően - különböző
módon felerősített nagy tömegű gumitömbök által csökkenti a sínzajt, így 2-3 dB(A) zaj csökkenés is
elérhető. Ezek az elemek a sínek „behangolásával” csillapítják az akusztikai zajt. A megoldás a
rezonanciacsúcsok csökkentését biztosítja, és ezáltal csökkenti a sín által lesugárzott zajt, jelentős
hullámintenzitás-csökkenést biztosít a kritikus frekvenciatartományban. Ennél a megoldásnál nagyon
fontos az elemek megfelelő nagyságú tömege.
A tervezett intézkedések helyét a helyszínrajzokon tüntettük fel. Szintén itt szerepelnek táblázatos
formában a vizsgált épületek zajszintjei (jelenlegi és távlati), valamint zajárnyékoló falak esetén az
azok következtében várható zajszintek (a falak nyomvonalának későbbi megváltozása a várható
zajszintet is befolyásolja). A vizsgált épületek zajterhelésének, ill. a tervezett zajárnyékoló falak
számításait a mellékelt CD tartalmazza, épületenként a 2006., majd a 2020. évi és a 2020. évre
vonatkozó számítást a zajárnyékoló fallal).
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Talaj-védelem
A vasútvonal mentén a földtani és vízföldtani viszonyok nagyon változatosak, hiszen medence-, sík- és
hegyvidéki részek nagy változékonysága jellemzi. Veszprém területén elsősorban a Séd völgyben
halad, majd a Veszprém állomástól Márkó felé már hegyvidéki területen vezet a pálya. A Séd völgyben
iszapos, üledékes kőzetekből a hegyvidéki területek karbonátos kőzetekből, elsősorban triászkorú
dolomitokból épülnek fel. A tervezési területen uralkodó talajképződmény az agyagbemosódásos
barna erdőtalaj és a rendzina talaj.
Szükséges talajvédelmi intézkedések
Az építés során keletkezı hulladékok (kommunális és veszélyes) tárolását, valamint kezelését a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.
Az építkezés után az érintett mezőgazdasági területeken a tömörödés hatását ellensúlyozandó
talajlazítást kell végezni.
A munkagépek szennyezőanyag kibocsátását a megfelelő karbantartással és a technológiai
fegyelemmel mérsékelni kell. Szennyezés esetén azonnali kárelhárítást kell végezni. A szennyezőanyag
azonnali felitatásával, az elszennyezett talaj gyors kitermelésével és konténerbe helyezésével
megoldható az ilyen típusú szennyeződés elhárítása is. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű felitató
anyag álljon azonnal a kivitelezı rendelkezésre. A szénhidrogénnel szennyezett talajt veszélyes
hulladékként kell engedélyes vállalkozóval elszállíttatni ártalmatlanításra.
Az építkezés által érintett területeken, valamint a leendő anyagnyerő helyek területén
humuszgazdálkodási terv alapján a termőtalajt szelektáltan (talajtípus szerint) le kell termelni és
ideiglenes depóniában tárolni, vagy a felhasználás helyére elszállítani. Az építési munkálatok
befejeztével az érintett mezőgazdasági területek rekultivációja szükséges.
A letermelt humuszt, valamint az építéshez felhasznált nyersanyagok szállítását és tárolását úgy kell
megoldani, hogy a kiporzást, valamint a másodlagos légszennyezést minimalizálják.
Az esetleges Havária eseményekre részletes Intézkedési (Havária) Tervet kell készíteni, és az abban
foglaltakat kell betartani.
A Környezetvédelmi Hatástanulmányban bemutatott hatások mértéke monitorozás végrehajtását nem
indokolják.

Felszín alatti víz védelme
Várpalota és Bánd között a nyomvonal a karsztos terület völgyeiben húzódó törésvonalakat követve,
vagy magán a karsztfennsíki területeken halad. Ezen a területrészen a karsztvíz az egyetlen felszín
alatti víztípus, és jellemzı a karszt források megjelenése is. A völgyi területeken, ahol a források is
fakadnak a karsztvíz a felszín közelében, míg a fennsíki részeken a karsztvíz néhányszor tízméteres
mélységben található, a nyílt karsztos felszíneken talajvíz nem fordul elő.
A talajvíz szintje a folyóvölgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kívül 4 m vagy annál lejjebb
helyezkedik el. Kémiai jellege túlnyomórészt kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, Gyulafirátót közé
eső karsztterületen húzódik az egykori Gyulafirátóti források vizének nagy részét kitermelı
Gyulafirátóti vízbázis hidrogeológiai védőterülete, melynek „A” és „B” zónáját É-D-i
irányban keresztezi a vasútvonal, majd tovább NY-i irányban É felől határol.
A módosított 123/1997. (VIL18.) Korm r. 5. sz. mellékletében felsoroltak alapján a felszín alatti
vízbázisok hidrogeológiai A és B védőterültén új vasúti pálya vagy a meglévő pálya átépítése
a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően - a szennyeződést kizáró műszaki
megoldások előírásával (pl. vízzáró pályaszerkezeti részletek, burkolatok stb.) — engedhető
meg.
Szükséges felszín alatti vízvédelmi intézkedések
Mivel a terület nagy részén jellemzően magas a talajvízszint az építés során külön figyelmet igényel a
szennyeződések elkerülése, a technológiai fegyelem betartása és a munkagépek karbantartása. Az
esetlegesen bekövetkezı havária eseményekre fel kell készülni, a Havária Tervben a talajvíz
szennyeződés megakadályozására külön ki kell térni.
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Tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény várhatóan negatív hatásokat nem gyakorol a környezeti
elemre, így monitoring rendszer kiépítése, rendszeres vizsgálatok ütemezése nem indokolt.

Felszíni víz-védelme
A terület a Séd-Nádor vízrendszerhez kapcsolódnak és a Duna jobb parti vízgyőjtıjén helyezkednek el.
Séd-Nádor vízgyűjtőterületre a szennyvíz kibocsátási határértékek szempontjából a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. melléklete alapján a 4. általános védettségi területi kategóriába sorolt befogadónak
minősülnek a felszíni vízfolyások.
A közvetlen bevezetésre az alábbi kibocsátási határértékek vonatkoznak:
Anyag
Megengedett határérték
pH érték
6,0 - 9,5
összes lebegőanyag
200 mg/l
KOIk
150 mg/l
Szerves oldószer extrakt
10 mg/l
Összes só
nincs
6. sz. táblázat - Felszíni befogadóba bevezetett víz határértékei

A lemosódó csapadék esetében ezek a kritériumok teljesülnek, mivel a csapadék hatására az esetleges
szennyezések hígulnak. A csapadékvizek élő vízfolyásba történı bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy
elhelyezése javasolt. A hordalékfogó műtárgy az uszadék és a hordalék valamint a lebegő anyag
visszatartás mellett egy esetleges havaria bekövetkezés esetén annak ideiglenes elzárásával a
szennyezőanyagok élővízbe jutását megakadályozhatja. A hordalékfogók végleges kialakítását a
részletes kiviteli tervekben a kezelőkkel egyeztetett módon kell megtervezni.
A csapadékvíz szikkasztása csak más műszaki megoldás hiányában, az azt alátámasztó
talajmechanikai szakértői vélemény birtokában alkalmazható. Szikkasztás esetén próbaszikkasztást is
kell végezni.
A terepre való kivezetés és a szikkasztásnál a „219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek
védelméről” előírásait be kell tartani.
A pályán elszivárgó, vagy összegyülekezı csapadékvizek a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet szerint a
hidrogeológiai belső és külső védőövezetek határain belül nem szikkaszthatók, nem alakíthatók ki
földárkok, az árkokat vízzáró burkolattal kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy a vizet a külső
védőterület határán kívülre vezesse.
Szükséges felszíni vízvédelmi intézkedések
A csapadékvíz élővízbe történő bevezetésének tervezett műszaki megoldását minden esetben a
befogadó kezelőjével kell egyeztetni.
Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkezı kommunális szennyvizeket zárt tartályban
kell gyűjteni és szennyvíztisztító telepre elszállítani.
A járművekből, munkagépekből származó üzemanyag, illetve motorolaj elcsöpögést megfelelő és
rendszeres karbantartással kell megelőzni. A munkagépjavítást, üzemanyag utántöltést tilos a
vízfolyások közelében végezni. Az esetlegesen talajra került szénhidrogén szennyeződéseket azonnal
fel kell itatni, a felitató anyagot az elszennyeződött, kitermelt talajjal együtt veszélyes hulladékként
kell elszállíttatni engedélyes vállalkozóval.
A csapadékvíz bevezetésekor a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet kibocsátási határértékeinek kell
megfelelni.
A felszíni víz védelme szempontjából a tervezett beruházás megvalósítható, jelentős
környezeti hatással - a javasolt intézkedések betartása mellett – nem kell számolni.
Monitoring javaslat
A levélben megkeresett kezelık többsége engedélyezte, és alkalmasnak tartotta a kezelésében lévő
vízfolyásokat befogadónak. A későbbi tervfázisokban a vasút árkainak végső kialakításánál szükséges
pontosan megadni a befogadók nevét, és kialakítását.
A vízjogi engedélyeztetés kapcsán, a bebocsátási pontok ismeretében pontosítani szükséges.
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A befogadók függvényében és a kezelőkkel egyeztetve lehetséges monitoring vizsgálatokat végezni.
A vizsgálandó paraméterek köre: TPH, pH, Vezetőképesség.
A vizsgálat gyakorisága: A létesítés évében alapállapot mintavételezését javasoljuk, majd a
félévenkénti mintavételezés végrehajtását. Az eredmények alapján, illetve az illetékes
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség döntésének megfelelően a vizsgálatok
gyakorisága csökkenthető.

Hulladékgazdálkodás
A jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodás mind a kivitelezés, mind a létesítmény
üzemeltetése, használata során kötelező. A keletkező hulladékok gyűjtését, szállítását, hasznosító,
vagy ártalmatlanító szervezetnek történő átadását a környezet veszélyeztetése nélkül kell
végrehajtani.
Az kivitelezés során az alábbi veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezése
várható:
Név
Inert hulladékok:
Építıanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék,
hulladék,
Kitermelt talaj
bitumen hulladék,
Építési anyagok és segédanyagok:
tömítı-, szigetelőanyag hulladék,
festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő
anyagok hulladékai,
Kommunális hulladék:
Települési folyékony hulladék
Települési szilárd hulladék
Szelektíven gyűjtendő hulladékok:
fémhulladék (vas, acél),
fahulladékok,
papírhulladékok,
mőanyag hulladékok,
Biológiailag lebomló hulladékok
Egyéb hulladékok
Veszélyes hulladékok:
Név
Motor-, hajtómő- és kenıolajok
Hulladék akkumulátor
Olajos homok
Olajos rongy
Jármővek karbantartásából származó hulladékok
Bitumen keverékek, szénkátrány és
kátránytermékek
Festékmaradék és festékes csomagolóeszköz
Szennyezett oldószer maradékok

EWC kódszám
170101, 170904
170504
1703-08 (-08 01, -08 02, -08 04,)

200301

150104
150103
150101
150102
200201

EWC Kód
13 02
20 01 33
16 07 08
15 02 02
1601 1703 08 01 11
15 01 10
1406-

A tervezett vasúti pályaszakasz üzemelése során várhatóan képződő főbb hulladékok:
EWC kód
08 01 11*
08 01 12

megnevezés
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy
lakkhulladékok
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-til
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08 04 09*
08 04 10
12
13
13
13
14
15
15
15
15
15

01
01
02
05
06
01
01
01
01
02

01
10*
05*
88*
03*
01
02
04
05
02*

15 02 03
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

01
01
01
02
02
03
04
04
05
09

01
02
03
01
03
02
02
05
04
04

19 08 09
19 08 10*
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
200201

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,
tömítıanyagok
hulladékai
ragasztók, tömítıanyagok anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09tıl
vasfém reszelék és esztergaforgács
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek
egyéb oldószerek és oldószer keverékek
papír és karton csomagolási hulladékok
mőanyag csomagolási hulladékok
fém csomagolási hulladékok
vegyes összetételi kompozit csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a
közelebbrıl
nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a
15 02 02-tól
beton
téglák
cserép, kerámiák
fa
műanyag
bitumen keverék, amelyek különböznek a 03 01-tıl
alumínium
Építési és bontási hulladék, vas és acél
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
Építési és bontási hulladék, kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól
olaj-víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredi zsír olaj keverék
olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09til
Kerti hulladékok, biológiailag lebomló hulladékok
Kerti hulladékok, talaj és kövek
Kerti hulladékok, biológiailag lebonthatatlan hulladékok
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
Biológiailag lebomló hulladékok

A gyűjtési, kezelési, átmeneti tárolási rendszer javasolt kialakítása esetében a hulladékok
nem okoznak problémát környezetvédelmi szempontból.
Szükséges hulladékgazdálkodási intézkedések
A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A hulladékok átadása csak erre jogosultsággal
rendelkező szakcég részére történhet. Az építési engedélyes tervhez a fent hivatkozott rendelet 2.
melléklete szerinti építési hulladék tervlap, majd a használatba vételi engedélyezés során építési
hulladék nyilvántartó lap leadása szükséges.
A kivitelezési munkák során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001
(VI.15.) Kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni.
A szelektíven gyűjtendő hulladékokat hasznosító, vagy kezelő szervezetnek kell átadni, illetve a
biológiailag lebomló fa hulladékok esetében a helyszínen, a lakosság által történő hasznosítás is
támogatható.
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A veszélyes anyagokat kizárólag erre engedéllyel rendelkezı szervezetnek szabad átadni kezelésre,
ártalmatlanításra. A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyeshulladék
tároló kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelı paraméterekkel.
Közúton történı szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek kísérı
okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, stb. A
hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, információkat a használatbavételi
engedélyezés kapcsán az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
bekérheti.
Az üzemelés során keletkező hulladékokról a külön jogszabály előírásai szerint nyilvántartást kell
vezetni, mely alapján a kötelező negyedéves, illetve éves adatszolgáltatásokat el kell készíteni.

Tájvédelem
A tervezési terület táji értékek tekintetében rendkívül heterogén. Bizonyos szakaszok nemzetközi
jelentőségű természeti táji és országos kultúrtáji értékek között haladnak, ill. kerülnek kialakításra,
másutt – a vasúti pálya építésétől függetlenül – a természeti táji értékek már több évtizeddel ezelőtt
felszámolódtak, vagy csak a tágabb környezetre vonatkozóan értelmezhetők. A tervezési terület
jelentős részén napjainkra a kultúrtáji értékek is eltűnőben vannak (hagyományos népi építészet
visszaszorult, emlékei megsemmisültek, az extenzív jellegű gazdálkodás helyett nagytáblás szántóföldi
művelés, intenzív legeltetés vált általánossá).
A nyomvonal Veszprém területén keresztezi a Nemzetközi jelentőségű védett természeti területek
közül a HUBF20002 Papod és Miklád, valamint érinti (közvetlenül határos) a HUBF20017 Kádártai
dolomitmezők Natura 2000 területekkel.
A vasúti pályaszakasz Veszprém területen további védett természeti területet nem érint.
A tájképi potenciál meghatározása is elvégzésre került a reliefenergia és a felszínmozgalmasság
értékelésével. A veszprémi szakasz a bakonyvidéki szakasz típusba sorolható. A legmélyebb és
legmagasabb pont közti különbség (csak a rekonstrukciós sávot és a pufferzónát figyelembe véve) a
bakonyvidéki szakasz esetében: 201,3 m (közepes értékű reliefenergia). Felszínmozgalmasság
szempontjából a terület (a rekonstrukcióval érintett nyomvonal tágabb környezetét vizsgálva) a
bakonyvidéki szakaszon a kevésbé mozgalmastól az igen mozgalmasig számos alszakasz-típus
előfordul.
A nyomvonal rekonstrukció a tervezési terület legnagyobb részén a már meglévő pályán történik, ezért
a vasúti pálya sem ökológiai, sem tájérték-védelmi szempontból nem tekintető új tájelemnek, ill. új
fragmentációt előidéző műtárgynak (kivéve a jelentős nyomvonal korrekciós szakaszok, pl.: Kádártai
szakasz), a meglévő értékes zöldfelületi elemek funkcionális és szerkezeti kapcsolatainak fenntartása
biztosítottnak látszik. A tervezett pályabővítés és a nyomvonal-korrekció által érintett területek
esetében csak néhány ponton beszélhetünk a jelenlegi tájképre gyakorolt hatás megváltozásáról. Ez
utóbbiak esetében részletes javaslatok fakivágások mértékének minimalizálásától a tervezett
nyomvonal módosításáig terjednek.
Szükséges tájvédelmi intézkedések
A vertikális elemekkel kapcsolatban természet- és tájvédelmi szempontból az egyszerű, funkcionális
szerkezet és a zöld vagy világosszürke festés felel meg a legjobban.
Amennyiben a rekonstrukciós munkálatok befejeztével helyenként devasztált, bolygatott felszínek
maradnak vissza, úgy azok – kezelés hiányában – erősen gyomos, ruderális növényzettel fedett
élőhelyekké válnak. E tájképi és természetvédelmi szempontból egyaránt kedvezőtlen folyamat
elkerülése érdekében az építési munkálatokat követıen az újonnan létrehozott nagyobb csupasz
talajfelszíneken gyepesítés elvégzése javasolt.
A pályatest építése során az idős, honos fafajok esetében csak a műszaki kivitelezéshez és
üzemeltetéshez feltétlenül szükséges fakivágások történjenek meg.
A jelentősebb nyomvonal korrekciók által érintett szakaszokon a felszabaduló volt pályaterületeket a
szomszédos területekhez hasonló művelésű területekké szükséges alakítani. Ez azt jelenti hogy erdős
környezetben erdőtervezett területekké kell alakítani, míg mezőgazdasági szántóföldi területek
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esetében a szántóföldi művelésre alkalmassá kell tenni és a területek rekultivációs tevékenységeket
ilyen minőségben kell meghatározni. Veszprém területén mind a mezőgazdasági, mind az
erdőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tételre jelentősebb területek fognak kialakulni.

Élővilág-védelem
A legjelentősebb élővilág-védelmi beavatkozásokkal érintett szakaszok:
Terület neve
HUBF20002 Papod és
Miklád

Védettségi szint
Natura 2000

HUBF20017 Kádártai
dolomitmezők

Natura 2000

Érintettség
Új nyomvonalterv
átvágja, ill. hatásterület
érinti
Hatásterület érinti, a
nyomvonal mellette
halad el

Szelvényszám
414–429; 522–528
353–356; 384–388;
393–394

A nyomvonal rekonstrukció a tervezési terület legnagyobb részén a már meglévő pályán történik, ezért
a vasúti pálya sem ökológiai, sem tájértékvédelmi szempontból nem okoz új fragmentációt.
A jelentős természetvédelmi értéket jelentő szakaszokon (ld. részletes leírások a Natura 2000
területekről) azonban javasolt, hogy a beavatkozások a lehető legkisebb mértékben (lehető
legkeskenyebb sávban) érintsék a természetes, vagy természetközeli élőhelyeket, különös tekintettel a
Natura 2000 élőhelyekre. A pálya építése során a legfontosabb természeti és táji értékekkel bíró
szakaszokon a kivitelezéshez kapcsolódó anyagszállítás, közlekedés kizárólag a meglevő pályatesten
folyhat. E szakaszokon deponáló és fordulóhelyek nem alakíthatók ki.
A Séd-patakon kialakítandó új vasúti hidak építése során a vidra és más vízi-, vízparti élőhelyekhez
kötődő fajok védelme érdekében törekedni kell a meder és part természetközeli kialakítására. A
vízfolyással kombinált átjárót lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy az megfelelı szélességű
legyen, valamint a vízfolyás legalább egyik oldalán kis lejtésű száraz partot tartalmazzon. Ezáltal
biztosítható a vízfolyások ökológiai folyosó jellegének megtartása.
A vasúti pálya rekonstrukcióját követő üzemeltetés során az élővilágra való hatás a jelenlegitől a
rekonstrukció teljes hosszának nagy részén a szerelvények nagyobb haladási sebességében fog
eltérni. Ez feltehetően a kis és közepes testmérető repülő madarak eddiginél nagyobb egyedszámú
pusztulásával jár majd. Ahol az üzemeltetés új nyomvonalon történik majd, ott az eltérés nem lesz
olyan mértékű, hogy az alapvetően új korridort jelentsen a vándorlási útvonalakban (madárvonulás,
szélcsatorna stb.).
A pályaszakasz Veszprém állomástól K-re jellemzően mezőgazdasági hasznosítású rét és
szántóterületeken halad. Itt csak a szükséges mértékben vehető igénybe a jó minőségű szántóföldek
és legelők a vasúti nyomvonal kialakításához. A felszámolásra kerülő kanyarátvágási területeket itt
rekultiválni kell olyan módon, hogy a területek a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas legyen.
A pályaszakasz a Veszprém állomástól Ny-ra erdős környezetben halad. A nyomvonal korrekció miatt
erdőtervezett erdőterület igénybevételére kerül sor, amit területarányosan javasolunk visszapótolni a
felszabaduló pályaszakasz erdősítésre alkalmassá tételével. A megszűnő pályaszakaszokat ezen a
területen erdősítésre alkalmassá tevő rekultivációs munkálatokat kell végezni. A területfásításakor a
helyben honos fajokkal kell az erdősítést végezni.
A szabályozás során a biológiai aktivitás érték visszapótlása miatt sor kerül a Tk jelű, ”Természetközeli
terület” övezet bevezetésére. A város területén jelenleg ezen övezet ősgyep kategóriája kerül
meghatározásra. Természetközeli terület övezet kijelölésének másik fő oka, hogy a település területén
ténylegesen is sok olyan terület található, amelyen értékes gyepterületek találhatók. Ezen értékes
gyepterületek döntően védelem alatt is állnak, mint Natura 2000 területek. Így mindazon területek
esetében, ahol fennáll az európai jelentőségű természeti védettség és azok természetben is gyep
művelési ágban vannak nyilvántartva a földhivatalnál, szükségesnek tartjuk ezen övezetbe való
sorolásukat. A Papod és Miklád (HUBF20002) Natura 2000 területen belül Hrsz: 0348, 0331/15 telkek vasúti pálya kialakítása után visszamaradó területei kerülnek ezen övezetbe. A terület jelenleg
mezőgazdasági övezetű. Ez az övezeti besorolás biztosítja, hogy a területen épület, építmény nem
helyezhető el, még a mezőgazdasági tevékenység folytatása céljából sem, így a meglévő természeti
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értékek megőrzését jobban szolgálja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel
folytatott konzultáció alapján a területnek az átsorolását ők is javasolják.
Monitoring javaslat:
Természetvédelmi monitorozás indítását javasolt a veszprémi Natura 2000 védettségű területeken.
Ennek során javasolt vizsgálni – a megvalósulás esetén – a zavart, ill. újonnan létrejött nyílt
felszíneken a növényzet-visszatelepülés folyamatát (évi rendszerességgel, 5 éven keresztül), valamint
a kiemelkedő jelentőségű Natura 2000, ill. Magyarországon védett fajok állományainak lokális
elterjedésében és méretében beállt esetleges változásokat. Javasolt továbbá elkészíteni a terület
aktualizált élőhelytérképét (közvetlenül a beavatkozás után, majd háromévente).
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Terület biológiai aktivitásértékének változása
Terület övezeti besorolása
Ev
Gip
Gksz
Khon
Kök
Köu
Lf
Má
VG
Zkp
1. táblázat

Biológiai aktivitás Terület biológiai
Terület (m2)
mutató
aktivitásértéke
30807,0
9,0
27,726300
1120,0
0,4
0,044800
857,3
0,4
0,034292
1297,2
1,5
0,194580
114308,5
0,6
6,858510
1302
0,6
0,078120
507,4
2,4
0,121776
179338,2
3,7
66,355134
413,4
6,0
0,248040
2228,9
6,0
1,337340
332179,9
102,998892

A terület jelenlegi biológiai aktivitásértékének számítása a nem differenciált módszer szerint

A terület biológiai aktivitás értékét az övezeti paraméterek alapján az úgynevezett nem differenciált
módszerrel végeztük el. Az övezeti besorolás alapján a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján a terület
jelenlegi biológiai aktivitásértéke 102,998892 értékben állapítható meg.

Terület övezeti besorolása
Ev
Kök
Köu
Má
Tk
VG
2. táblázat

Biológiai aktivitás Terület biológiai
Terület (m2)
mutató
aktivitásértéke
112274,8
9,0
101,047320
156368,6
0,6
9,382116
27791,7
0,6
1,667502
953,9
3,7
0,352943
33820,8
9,0
30,438720
970,1
6,0
0,582060
332179,9
143,470661

A terület tervezett biológiai aktivitásértékének számítása a nem differenciált módszer szerint

A terület biológiai aktivitás értékét az övezeti paraméterek alapján az úgynevezett nem differenciált
módszerrel végeztük el. Az övezeti besorolás alapján a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján a terület
tervezett biológiai aktivitásértéke 143,470661 értékben állapítható meg, ami azt jelenti, hogy a
területen biológiai aktivitás érték növekedés következik be.
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VESZPRÉM TERÜLETÉT ÉRINTŐ 8-AS ÚT FEJLESZTÉSEK SZT –
KÖRNYEZETVÉDELEM
A 8 sz. főút elsőrendű országos fıút az európai úthálózat része a távlatban is főúti besorolású marad,
szakaszos fejlesztésével (burkolat megerősítés, kiemelt csomópontok fejlesztése, lehetőségek szerint
fizikai elválasztással történı kiépítés) a kiemelt sebességű főúti paraméterek biztosítása a cél.
A tervezett fejlesztések a kapcsolódó távlati gyorsforgalmi úti fejlesztésekkel együtt a már meglévő és
a hosszútávon jelentkezı kapacitás problémák megoldása mellett kiemelt színvonalú közlekedési
folyosót biztosítana a régió és az ország kelet-nyugat irányú tengelyeként.
A NIF Zrt. megbízásából készültek tervek a 8. sz. főút Veszprémi szakaszának szakaszának burkolat
megerősítésére és szélesítésére. A 8. sz. főút a Közlekedési Operatív Programban (KözOP) jelenleg
11,5 tonna tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítéssel szerepel.

Levegőtisztaság-védelem
A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő:
Légszennyezettségi zóna, 4. Székesfehérvár - Veszprém, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a
következő: Kéndioxid (SO2): F, Nitrogéndioxid (NO2): C, Szénmonoxid (CO): F, Szilárd (PM10) D,
Benzol F, Talajközeli ózon O-I, PM10 Arzén (As) F, PM10 Kadmium (Cd) F, PM10 Nikkel (Ni) F, PM10
Ólom (Pb) F, PM10 benz(a)-pirén (BaP) D.
A területen érvényes légszennyezési határértékeket a 14/2001.(V.9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet
szabályozza. A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok határértékei a következők:
Légszennyező
Határérték [μg/m3]
anyag
Órás
24 órás
Éves
Kén-dioxid
250
125
50
Nitrogén-dioxid*
100
85
40
200
150
70
Nitrogén-oxidok (mint
NO2)
Szén-monoxid
10 000
5 000
3 000
Ólom
0,3
Szálló por (PM10)
50
40
Szálló por (TSPM: összes
200
100
50
lebegő portartalom)
Benzol
10
5
Légszennyező
Határérték
anyag
30napos
Éves
Ülepedő por, toxikus
16 g/m2 x 30 nap
120 t/km2 x év
anyagot nem tartalmaz
Légszennyező
Határérték [μg/m3]
anyag
Napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma
Ózon
120
1. táblázat
Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei

Veszélyességi
fokozat
III.
II.
II.
II.
I.
III.
III.
I.
Veszélyességi
fokozat
IV.
Veszélyességi
fokozat
I.

A város levegője a 2009 évi mérések alapján jó minőségű. A városban az országos légszennyezettség
mérő hálózat elemeként 1 automata és 3 manuális mérőállomás működik. Országos automata
mérőhálózati mérőpont a Kádár utcában van (NOx, NO2, SO2, CO, Ózon, PM10, Benzol). A 2009 évi
mérési eredmények alapján a következő értékelés adható: NO2 - jó, NOx - jó, SO2 - kiváló, PM10 - jó,
Ózon - jó, CO – kiváló, Benzol – kiváló.
Az eredmény persze így is felülbecslésnek számít, hiszen a tervezési szakasz döntően külterületen
halad és elkerüli a településközpontot. Általánosságban elmondható, hogy a Székesfehérvár-VárpalotaVeszprém térség szennyezettebb, ezért is került kijelölésre, mint a 4. zóna. Veszprémben a forgalmas
utak kb. 30 m-es környezetében jelentős terhelés mellett és kedvezőtlen meteorológiai viszonyok
esetén határérték feletti nitrogén-oxidok koncentráció alakul ki. A nitrogén-oxidok szennyezettséget a
fűtés is befolyásolja. A város egyéb részein a nitrogén-oxidok koncentrációja a határértéket nem lépi
túl.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
nincs szükség 25 m-es védelmi övezet kijelölésére, mivel meglévő útról van szó.
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A közúti forgalom kibocsátásainak számításához a KTI adatbázisát, valamint „a közúti közlekedésből
származó légszennyezı anyagok terjedésének egységes, környezeti hatásvizsgálat célú számításához”
című segédletet használtuk fel. A transzmissziós számításokat az MSZ 21457, MSZ 21459 és MSZ
21460 szabványsorozatok alapján végeztük. A levegőminőségi számításokat átlagos napi forgalomra, a
legjellemzőbb komponensekre; a szénmonoxidra (CO), nitrogénoxidokra (NOx), és a szálló porra
(PM10) végeztük el. A számítással azt vizsgáltuk, hogy a legközelebbi lakóházaknál mekkora a terhelés
és hol teljesülnek az egészségügyi határértékek.
A számítási eredményekből megállapítható, hogy a nitrogén-oxid koncentráció 41 méternél csökken a
határérték alá, tehát hatása nem jelentős. Mivel a levegővédelmi hatásterület mindenesetben kisebb
mint zajvédelmi hatásterület, ezért ez utóbbit tekintjük a hatásterület határának.
Az építés és az üzemelés hatásai
Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió terhelés –
elsősorban nitrogénoxidok, kéndioxid, nehézfémek és korom – térben és időben koncentrált lehet,
ezért az úthoz közeli településeken problémát okozhat.
A gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, a tereprendezésből, az építési
technológiából származóan, a felhasznált alapanyagok jellegétől függő mértékben porkeltésre kell
számítani.
A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a deponált
földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell,
valamint kerülni kell a hulladékok helyszíni égetését.
A megépített szakaszoknál a rézsűket célszerű minél hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést
végezni.
Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és mivel vonalas létesítményről van szó, egy-egy
szakaszt viszonylag rövid ideig terhel, a hatásterület egészén mind térben, mind időben jól eloszlik.
Az építés légszennyezéssel terhelt területei elsősorban az építési és felvonulási területek és ezek
közvetlen, kb. 100 m-es környezte. Ezeken a terhelést elviselhetőnek minősítjük.
A közlekedési eredetű levegőszennyezést egyrészt a gépjárművek kibocsátása, másrészt a
levegőszennyezés terjedése határozza meg, mely az alábbi tényezőktől függ:


A forgalom nagysága



A forgalom összetétele (a személygépkocsik, a tehergépkocsik aránya)



A forgalmi sebesség



A járművek fajlagos emissziója



A jellemzı meteorológiai viszonyok; szélsebesség, szélirány, légkör stabilitás



Vonalforrás konfigurációk: töltés, egyszintű út, útbevágás stb.



Alapterhelés mértéke



Utakat határoló növényzet hatása

Zaj-védelem
A közúti zajterhelés hatását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell meghatározni. A
hatályos 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó zaj
terhelési határértéke az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól az alábbiak
szerint alakul:
Zajtól védendő terület
Üdülőterület, különleges területek közül az
egészségügyi terület

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB)
Nappal 06–22 óra
60
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Éjjel 22–06 óra
50
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Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítmények területei, és a
temetők, a zöldterület

65

55

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes
terület

65

55

Gazdasági terület

65

55

2. sz. táblázat - Zajterhelési területi határértékek a vasúti fővonalak mentén

A közegészségügyi hatóság – a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembe vételével,
indokolt esetben – 5 dB, kivételesen 10 dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásával.
A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM - EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal
vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő:
-

a fenti határértékek érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó
számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolták

-

ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését
igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni.

A távlati (2028 évi) zajterhelést a 2007. évi forgalomszámlálás adatainak felhasználásával és a
forgalom fejlődési szorzók segítségével számoltuk. A tervezett 8 sz. főút külterületen meglévő
nyomvonalon halad, ezért a meglévő közlekedési zaj a 8 sz. főút zajterhelésének felel meg. A jelenlegi
zajterhelést számítással, a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján határoztuk meg.
A számításokkal azt vizsgáltuk, hogy a legközelebbi lakóházaknál mekkora a jelenlegi és a távlati
zajterhelés és ahol nincs védendő objektum ott zajvédelmi védőtávolságot számoltunk, melyen túl
teljesülnek a határértékek.
A 8 számú főút jelenlegi (2007) állapotban számolt védőtávolsága a Budapesti úti csomóponttól
Székesfehérvár felé az út tengelyétől mindkét oldalra 99 m, tervezett távlati (2028) állapotban
számolt védőtávolsága az út tengelyétől mindkét oldalra 142 m.
A 8 számú főút jelenlegi (2007) állapotban számolt védőtávolsága a Tapolcai úti csomópont és a
Budapesti úti csomópont közötti szakaszon az út tengelyétől mindkét oldalra 68 m, tervezett távlati
(2028) állapotban számolt védőtávolsága az út tengelyétől mindkét oldalra 94 m.
A 8 számú főút jelenlegi (2007) állapotban számolt védőtávolsága a Pápai úti csomópont és a
Tapolcai úti csomópont közötti szakaszon az út tengelyétől mindkét oldalra 54 m, tervezett távlati
(2028) állapotban számolt védőtávolsága az út tengelyétől mindkét oldalra 74 m.
A védőtávolságon kívül eső bármilyen létesítmény esetében biztosítottak a vonatkozó jogszabályban
előírt határértékek.
A Budapesti úti csomóponttól Székesfehérvár felé eső szakaszon és a Tapolcai úti csomópont és a
Pápai úti csomópont közötti szakaszon sem a jelenlegi, sem a távlati védőtávolságon belül nincsenek
zajtól védendő létesítmények, illetve ahol ilyenek majd nagy távlatban megjelenhetnek, ott zajvédelmi
célból min. 50m-es zajvédő erdősáv telepítése tervezett és biztosított a szabályozási tervekben.
Védőtávolságon belül egyedül a Tapolcai úti csomópont és a Budapesti úti csomópont közötti
szakaszon vannak védendő épületek. A zajvédelmi okokból zajvédő erdősáv és közparki terület van
jelenleg is a Balatonalmádi és a Budapesti úti csomópontok között. Igaz ezen zajvédő zöldfelületek
céljára kijelölt sávokat a város több ütemben már elkezdte felélni és bennük a ténylegesen zajvédő
fásítás több helyen hiányos, hiányzik. Ezen kívül a Rómer Flóris utcai lakóházak védelmének
érdekében zajvédelmi töltés helyezkedik el a 49+850 – 50+050 km szelvények között. A jelenlegi
zajterhelési állapot vizsgálata során a zajvédelmi töltés zajárnyékoló hatása figyelembevételre került.
Hely

2006-os
zajterhelés(dB)

2028-as
zajterhelés(dB)
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2028-as
zajterhelés(dB)
+zajvédő fal
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Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

Nappal
06–22 óra

Éjjel 22–
06 óra

Z1 (4. em.)

55,1

48,5

57,3

50,7

56,1

49,5

Z2 (3. em.)

57,1

50,5

59,3

52,7

57,3

50,6

Z3 (3. em.)

63,8

57,1

66,2

59,6

61,6

55,0

Z4 (1. em.)

65,6

59,0

68,2

61,6

60,5

53,9

Z5 (1. em.)

63,7

57,1

66,0

59,4

58,9

52,3

Z6 (1. em.)

61,9

55,3

64,4

57,8

57,2

50,5

Z7 (2. em.)

57,5

50,8

65,1

58,5

58,3

51,7

Z8 (4. em.)

63,1

56,2

64,4

57,4

61,1

54,2

Z9 (4. em.)

70,1

63,1

68,0

60,5

61,5

54,5

Z10 (4. em.)

68,8

61,9

66,0

59,0

59,2

52,3

Z11 (4. em.)

63,1

56,2

61,5

54,7

60,3

53,5

Z12 (4. em.)

62,1

55,4

64,4

57,7

61,8

54,8

Z13 (4. em.)

63,6

57,0

66,0

59,3

61,7

55,0

Z14 (3. em.)

57,1

50,3

59,4

52,6

59,3

52,5

3. sz. táblázat - Zajterhelés egyes legközelebbi védendő létesítményeknél

A táblázatban a vizsgált pontok legzajosabb pontjai szerepelnek. Látható, hogy jelenleg elsősorban az
éjszakai zajterhelési határértékek nem teljesülnek, illetve a távlati forgalom alapján ezek
növekednének és helyenként már a nappali zajterhelési határértékeket is meghaladná a zajterhelés.
Az is megállapítható, hogy minden vizsgált ponton jelenleg és távlatban is kevesebb mint 5 dB-lel
meghaladó zajterhelés jelentkezésével lehet számolni a vizsgálati pontokon.
A táblázatban utolsó oszlopában a tervezett zajvédő falak megvalósulása melletti zajterhelési értékek
is szerepelnek. Látható, hogy a megépülő zajvédő falak esetében mind a nappali, mind az éjszakai
zajterhelési határértékek betarthatók lesznek.
Zajvédelmi intézkedések
A Budapesti úti csomópontnál az új csomóponti kialakítás miatt a forgalmi terhelések jelentősebb
átrendeződése is lehetséges. Várhatóan a jelenleginél kedvezőbb zajterhelési szituáció alakul majd ki.
Jelenleg a csomóponthoz több épület is nagy közelségben, jelentős zajterheléssel érintett zajvédelem
nélkül. Ezen csomópont közeli épületeknél jelenleg műszaki zajvédelem (zajvédő fal) elhelyezése
szükséges lenne. A későbbi tervekben kidolgozásra kerülő pontos csomóponti geometria és várható
forgalmi viszonyok alapján kell meghatározni, hogy hol és milyen paraméterekkel szükséges műszaki
zajvédelem létesítése a lakóépületek védelmében. A jelen szabályozás alapján a műszaki zajvédelem
létesítésére megfelelő területsáv biztosított, a közlekedési területen belül.
A Tapolcai úti csomópontnál az új különszintű kialakítás miatt a jelenleg biztosított zajvédő erdősávok
területe jelentősen lecsökken, helyenként megszűnik. A megszűnő véderdő helyett várhatóan más
zajgátló létesítmény elhelyezésére lehet szükség, amit csak a pontos csomóponti geometria és az
ahhoz tartozó forgalmi viszonyok alapján lehet részletesebb tervek készítésekor meghatározni. A
jelenlegi szabályozás kialakítása esetén akár az út területén, akár a szomszédos területeken megfelelő
terület áll rendelkezésre a műszaki zajvédelem (zajvédő fal, kosárfal, stb.) létesítésére.
Jól láthatóan a Budapesti úti csomópont és a Tapolcai úti csomópont közötti szakaszon több helyen is
szükséges zajvédelmi létesítmények elhelyezése az előírt határértékek teljesülése érdekében. A
vizsgálati terület jelentős részét sűrű beépítettség jellemzı, ezért zajárnyékoló fal alkalmazása indokolt
a terület zajterhelésének csökkentése érdekében.
A modellezés segítségével magasságilag méretezett zajárnyékoló falak hatására az előírt határértékek
teljesülni fognak.
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49+100 – 50+080 km szelvény között a szakasz környezetében elhelyezkedő lakóházak védelme
érdekében 980 m-es hosszon a 3 m magas zajárnyékoló fal építése javasolt.
A 7217-es út és a 73-as számú főút tervezett csomópontja közötti területen elhelyezkedő lakóházakat
a 50+750 – 51+015 km szelvény között elhelyezkedő 3,5 m magas zajárnyékoló fal építésével
javasoljuk megvédeni. A zajárnyékoló fal alkalmazásával elkerülhető lesz a jövőben a
forgalomnövekedés hatására fellépő határérték túllépés.
A 8. számú főút és a 7217-es út keresztezésének közelében a 7217-es út jelenlegi nyomvonalának
módosítása is megtörténik ezért a beavatkozás határáig a távlati túllépés miatt zajárnyékoló fal
alkalmazását javasoljuk. A tervezett fal a módosított 7217-es útszakasz 0+000 km szelvényétől
(beavatkozási határ) a 0+132 km szelvényéig az út jobb oldalán kerül kialakításra. A tervezett fal
magassága 5 méter.
MSZ EN 1793-1-3 szabvány szerinti követelmények:
Hangelnyelés: A4 kategória
Hanggátlás: B3 kategória

Talaj- és talajvízvédelem
A 8. sz. fıút vizsgált szakasza a 72 sz. fıút csomópontjától Veszprém pápai úti csomópontig tart. A
tervezési terület a Dunántúli-középhegységben a Bakonyvidék középtájon belül a VeszprémNagyvázsonyi-medence kistájon található.
A Veszprém-Nagyvázsonyi medence választja el a Déli-Bakonyt a Balaton-felvidéktől. Veszprém a Séd
patakot övezı dombokon és völgyekben terül el, három kistáj találkozásánál. Nem ritkák a 30–40
méteres szintkülönbségek sem, különösen szembetűnőek ezek a Séd-völgy déli és keleti oldalán, ahol
az északnyugati szelek munkájának köszönhetően meredek dolomitsziklák törnek a magasba.
A térség alapkőzete a földtörténeti kor szerint tortoniai emeletbe sorolható mészkő. E felett alsó
pannóniai rétegek a Bakony-hegységet körülövezték, mely laza üledékek jelentős részét a pannónia
utáni időkben megindult erőteljes lepusztítás eltávolította. A felső pliocén korban a piroklasztikumok
megjelenése elég változatos. A pleisztocén korban települt talajok uralkodóan apró és középszemű,
gyakran vöröskérgezésű, vörösagyagos kavics összlet. Az alsó triász korban likacsos dolomit és
lemezes bitumenes mészkő települt a területre. Előbbi jellemzően vékonypados, lemezes helyenként
meszes. A triászi mészkő helyenként vastagabb padokba települt kékes-, ill. barnásszürke színű. A
sötétebb szürke rétegek kalapáccsal megütve erősen bitumenszagúak. Gyakori a márgás
közbetelepülés. A mészkő a fedő felé egyre dolomitosodik.
A tervezési terület fő talajtípusa a talajtípusa a rendzina talaj, melynek alapkőzete mészkő és dolomit.
Fizikai félesége: nem vagy részben mállott durva vázrészek. Felszíntől karbonátos (meszes)
kémhatású. Termőréteg vastagsága 20-40 cm. Sekély termőrétegség miatt szélsőséges
vízgazdálkodású talaj. Szervesanyag készlet: 200-300 t/ha.
A másik fő talajtípus a Ramann-féle barna erdőtalaj. Alapképző kőzete löszös üledékek. Fizikai
talajfélesége vályog. Kémhatása gyengén savanyú. Termőréteg vastagsága >100 cm. Közepes
víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű és jó víztartó talaj. Szervesanyag
készlet: 100-200 t/ha.
Talajvédelmi intézkedések
Az útépítés egyik leglényegesebb környezeti hatása a területfoglalás, mely az útnak a területigényéből
adódik.
A termőtalajok mennyiségi védelme érdekében csak az indokolt és valóban szükséges területsávot
szabad felhasználni.
Az útépítés elsősorban a talaj felső, átalakult rétegét veszi igénybe, ezért az agrogeológiai (talajtani)
adottságokat kiemelt fontosságúnak tekinthetjük. Jelen szakasznál elmondható, hogy az útépítés rossz
és közepes termékenységű talajok kiesését eredményezi.
A földmunkák végzése során be kell tartani az 1994 évi LV törvény 70. §-ban leírtakat. A termőföld
védelme érdekében az útépítési munkálatok során figyelembe kell venni az MSZ 21476-86 sz. „A talaj
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termőréteg-védelmének követelményei földmunkák végzésekor” c. szabvány előírásait. Ennek
értelmében kell a letermelendő felső talajréteg vastagságát meghatározni, a humuszos feltalajt
eltávolítani, deponálni, majd újra felhasználni.
A területfoglalás és a földanyag-igény mellett a földmunkáknak egyéb kedvezőtlen hatása is lehet,
mint a talajerózió, mely a vízáramlás és a talaj útépítés által megbolygatott kölcsönhatásának
következménye. Az erózió azonnali füvesítéssel, növénytelepítéssel és a lefolyó víz szabályozásával
megelőzhetı.
Száraz időben a deponált földanyag szálló porszennyezést okozhat az építési terület környékén, ezért
a deponált föld kiporzását rendszeres locsolással kell megakadályozni.
A kialakuló új rézsűfelületeket kiporzás és erózió ellen gyepesítéssel kell védeni. A termőtalajok
mennyiségi védelme érdekében csak az indokolt és valóban szükséges területsávot szabad
felhasználni.
A talaj felső, értékes humuszos rétegének eltávolításáról, deponálásáról és későbbi hasznosításáról
gondoskodni kell.
A depóniák összmennyiségének biztosítani kell a felhasználandó (útépítés, növénytelepítés,
rekultiváció) humuszmennyiség, illetve a végleges elhelyezés biztosításáig a kiszoruló humusz
mennyiség megfelelı tárolását. A humuszelterítést amennyiben felvonulási területet érint, annak
megszűnését ill. rekultivációját követıen kell elvégezni. Az elterített termőföldet tárcsázással be kell
dolgozni, hogy az eredeti talajjal összefüggı réteget alkosson. Az ideiglenes depóniák helyén, annak
felszámolása után a talaj lazításával alakítandó ki a végleges állapot.
Humuszgazdálkodási terv csak a kiviteli tervek készítése során fog készülni.
A termőföldet közműmentes területen, munkaterületen kívül kell tárolni. A humusz tárolására
felhasznált területek tulajdonviszonyait, ideiglenes birtokba vételét külön eljárás keretein belül kell
biztosítani.
Az út építéséhez bányakapitánysági engedéllyel rendelkező anyagnyerő hely vagy bánya nyersanyaga
vehető igénybe.
Amennyiben az anyagnyerő helyként használt meglévő bánya éves termelési volumene 25 %-kal
magasabb, mint a korábban engedélyezett termelési kapacitás, a kitermelés folytatásához környezeti
hatásvizsgálatot kell készíteni.
Az építéshez szükséges anyagnyerő-helyek, bányák, célkitermelő-helyek (2005. évi XII. tv.)
meghatározására a későbbi tervfázisok, illetve a vállalkozói ajánlatok során kerülnek meghatározásra.
A szállítási útvonalak, anyagnyerőhelyek kijelölése csak a kivitelező kiválasztása után történhet meg.
Az építés során az anyagszállításokat a kiviteli terv alapján készített organizációs terv fogja
tartalmazni. Az anyagszállításhoz tartozó környezetvédelmi intézkedéseket abban rögzíteni szükséges.
Az építés alatti szállítási útvonalak kijelölésénél fokozott figyelemmel kell lenni a lakott területek
védelmére, valamint az értékes élővilágú területekre.
Az anyag-szállítást a 8 sz. főút kapcsolódó szakaszain, a 72 és 82 sz. úton, illetve a már megépített
nyomvonalon célszerű végezni.
A dolomit, kőszerkezetéből adódóan, könnyen törmelékesedik, aprózódik (hidrotermális hatásra
porlódik is). A saját súlyánál fogva lefelé gördülő dolomittörmelékek útfelületre jutását meg kell
akadályozni.
A tervezett fejlesztés meglévő nyomvonalon történik, ezért gondos földmunkavégzéssel a környezeti
hatások minimálisra csökkenthetık.
A MOL Rt 1999 áprilisától megszüntette az ólmozott benzin gyártását, és így a kipufogógázból
származó ólomszennyeződés gyakorlatilag megszűnt.
A vizsgálatok szerint az útburkolatra kiszórt só, még kritikus időszakban is csak a koronaszéltől 1-5 mes sávban okoz talajszennyezést. A só nem akkumulálódik, rövid idő alatt kimosódik a talajból. A sószennyezésnek kitett terület a kisajátítási határon belül van.
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Havária esetén bekövetkezı talajszennyeződéskor a szennyezés jellegétől és volumenétől függően kell
védekezni, illetve intézkedni. Törekedni kell a szennyezés minél előbbi lokalizálására.

Felszín alatti víz
A tervezett út vizsgálata
figyelembevételével készült.

a

123/1997.

(VII.18.)

Korm.

rendeletben

megfogalmazottak

A fő vízadó képződmény a középső és felső-triász mészkő és dolomit összletben tárolt karsztvíz, de a
fedőrétegek a magasabb térszínen talajvizet is tárolnak. A karsztvíz áramlási iránya nagyjából Ny-K-i.
A bányavíz emelések depressziós hatása ezen a területen kevésbé érvényesült. A 8 sz. fıútnak ezen a
részén a nyomvonal karsztos terület völgyeiben húzódó törésvonalakat követi, vagy magán a
karsztfennsíki területeken halad. Ezen a területrészen a karsztvíz az egyetlen felszín alatti víztípus, és
jellemző a karszt források megjelenése is.
A völgyi területeken, ahol a források is fakadnak a karsztvíz a felszín közelében, míg a fennsíki
részeken a karsztvíz néhányszor tízméteres mélységben található, a nyílt karsztos felszíneken talajvíz
nem fordul elő. A tervezési területen a karsztvízszint mindvégig közel marad a terephez, amit az ösküi,
majd tovább haladva a Sédvölgy mentén Hajmáskéren, Kádártán és Veszprémben fakadó
karsztforrások is jeleznek. A Veszprémi Aranyosvölgyben, a vonalszakasz Ny-i határán a karsztvízszint
210 mBf körül húzódik. A karsztvíz horizontális esés gradiense 0,005, átlagos effektív szivárgási
sebessége 2,5 m/nap-ra tehető.
A tervezési terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint felszín alatti vizek állapota szempontjából végig fokozottan
érzékeny terület.
A tervezett nyomvonal érinti:
- a Veszprém-Kádártai vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületét (~45+70050+800 km sz. között)
- a Veszprém-Kádártai vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „A” védőterületét (~46+70047+470 km sz. között)
- a Veszprém-Kádártai vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületét (~45+70050+800 km sz. között)
- a Veszprém-Aranyosvölgyi vízbázis határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületét (~50+750
km sz-től a felújítással érintett szakasz egészén)
- a Veszprém-Sédvölgyi vízbázis határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületét (~52+300 km sztől a felújítással érintett szakasz egészén)
- a Veszprém-Sédvölgyi vízbázis határozattal kijelölt hidrogeológiai „A” védőterületét (~54+65056+760 km sz. között)
- a Litéri 2-es kút külső védőzónáját és hatásterületét a 8-as 72-es út csomópontjában.
A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (2) bek. ad) pontja szerint tilos az 1. sz. melléklet szerinti
szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag
keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területeken a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. Ezt figyelembe véve mindenhol
vízzáróan burkolt árokban történő csapadékvíz-elvezetés szükséges. Az útburkolatról lefolyó
csapadékvizek fokozottan érzékeny területen még előtisztítást követően sem szikkaszthatók el,
valamint nem vezethetők időszakos vízfolyásba. Az útburkolatról lefolyó csapadékvizek
összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló műtárgyakat (árkok és záportározó) a teljes szakaszon
folyadékzáróan kell kialakítani.
A felszínalatti vizek esetében az építési fázisban az anyagnyerőhelyek kialakítása okozhatja a
legnagyobb változást. E változások néhány száz méteres körzetre terjednek ki.
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Építéskor a felszín alatti víz (és a talaj) szempontjából a fő szennyező forrást a depóniák és a gépek
tárolására kijelölt helyek jelentik. A szennyezés gondos, jól szervezett és ellenőrzött, környezetvédelmi
kézikönyvvel és minősítéssel is rendelkező kivitelező esetében elkerülhető.
A létesítmény üzemelése során a talaj a levegőszennyezésen keresztül közvetve, ill. az útpályáról
lefolyó csapadékvíz közvetítésével, vagy havária esetekben szennyeződhet. Az autóút építése és
üzeme során a talajszennyezés (pl. olajszennyezés) elsősorban havária esetében lehet jelentős. Ebben
az esetben elsősorban a padka és az árok környezetének talaját szennyezheti. Közvetett hatásként –
beszivárgás esetén a talajvízmozgások következtében – nagyobb területeken is jelentkezhet. A talajon
keresztül a beszivárgó szennyezés a talaj minőségétől függően érheti el a talajvizet.
A téli síkosság-mentesítés közvetlen hatása az útpadka és az árok környezetében érvényesülhet. A
sóterhelés a talajvizet beszivárgás útján szintén elérheti, ebben az esetben a talajvízmozgás
következtében hatása nagyobb területre is kiterjedhet. A csak a kellő mennyiségben kiszórt
jégmentesítő anyag esetében a szennyezés, mérési tapasztalatainkkal is alátámasztott módon nem ér
el veszélyes mértéket és a tavaszi időszakban rövid idő alatt gyakorlatilag kimutathatatlanná válik.

Felszíni víz
A tervezési terület a Séd-Nádor-vízgyőjtő területéhez tartozik. A nyomvonal a 49+200 km sz-nél
keresztezi a Látóhegyi-árkot, 52+285 km sz-nél keresztezi a Fejesvölgyi-árkot és 55+730 km sz-nél a
Séd-patakot keresztezi. A tervezési terület dombvidéknek tekinthető, a környezı területekről
számottevő csapadékvíz folyik a tervezett út felé, melynek elvezetését meg kell oldani.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterülete gyakorlatilag a kisajátítási, területigénybevételi terület,
melyen az útépítés és a műtárgyépítések zajlanak. A közvetett hatásterület a légszennyezés által
okozott ülepedés területe és a felszíni lefolyási viszonyokban okozott változás által érintett terület is. A
felszíni lefolyási viszonyok változását egyrészt a környezı területek burkolt és burkolatlan felületei
arányának változása okozhatja.
A vízháztartás változását okozza a nagy területen megjelenı burkolt felület, ahol a beszivárgás a pálya
alatti területen lecsökken, ezáltal az útpályára hulló csapadék szinte teljes mértékben felszíni vízként
az árokrendszerben fog megjelenni.
A tervezett létesítmény hatásai a felszíni vizekre, a talajra gyakorolt hatással megegyező módon
részben az út létesítése kapcsán, részben pedig az üzembe helyezés után, az út forgalmából,
fenntartásából adódó terhelésekkel kapcsolatban merülnek fel.
Az üzemelésből és üzemeltetésből származó szennyeződésekről a talaj vonatkozásában már
részletesen szóltunk. Az ott elmondottak irányadóak jelen fejezetre is, hisz a közvetítő közeg ott is a
víz volt.
A felszíni alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.) Korm. Rendelet, a 27/2004 KvVM rendelet a
települések érzékenységi besorolásáról rendelkezik. Felszín alatti vizek szempontjából az érintett
településeket a kiemelten érzékeny területek közé sorolják. A tervezési terület felszíni vízminőségi
szempontból a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a „4. Általános védettségű
területek befogadói” kategóriákba tartozik, ahol a felszíni vízbe való közvetlen bevezetésre vonatkozó
határértékek az alábbiak:
Anyag
pH érték
összes lebegőanyag
KOIk
Szerves oldószer extrakt
Összes só

Megengedett határérték
6,0 - 9,5
200 mg/l
150 mg/l
10 mg/l
nincs
4. sz. táblázat - Felszíni befogadóba bevezetett víz határértékei

A tervezés során tartott egyeztető tárgyalások folyamán a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízzáróan burkolt árkokat írt elő. A felszíni vízelvezetés
semmiképpen nem oldható meg másképpen, ezért a Felügyelőség beleegyezett a tározók építésébe,
amelyeket vízzáróan kell kivitelezni. A tárgyalások folyamán olyan kialakításban egyeztünk meg, amely
kialakításával nem üt el nagymértékben a környezettől, azonkívül a természetes párolgást is
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megnöveli. Eszerint a tározó medencét, illetve árkot 20 cm agyagbéleléssel kell ellátni, amelyre 20 cm
humuszréteg kerül. Mind a rézsűket, mind a tározó fenekét füvesíteni és egyéb víztűrő növényekkel
kell betelepíteni a párolgás elősegítése céljából. A medencék felületét fűfélékkel (elsősorban: perje-,
tippan- és sás-félék, csenkeszek stb.) lehet beültetni, amelyek a párolgást biztosítják. A megfelelı
növényzet a káros anyagok lebontásában is segít (biofiltráció). Az agyagréteg védelme érdekében
legfeljebb cserjék ültetését tartjuk még elfogadhatónak.

Hulladékgazdálkodás
A jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodás mind a kivitelezés, mind a létesítmény
üzemeltetése, használata során kötelező. A keletkező hulladékok gyűjtését, szállítását, hasznosító,
vagy ártalmatlanító szervezetnek történő átadását a környezet veszélyeztetése nélkül kell
végrehajtani.
Az kivitelezés során az alábbi veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezése
várható:
Név
Inert hulladékok:
Építıanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék,
hulladék,
Kitermelt talaj
bitumen hulladék,
Építési anyagok és segédanyagok:
tömítı-, szigetelőanyag hulladék,
festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő
anyagok hulladékai,
Kommunális hulladék:
Települési folyékony hulladék
Települési szilárd hulladék
Szelektíven gyűjtendő hulladékok:
fémhulladék (vas, acél),
fahulladékok,
papírhulladékok,
műanyag hulladékok,
Biológiailag lebomló hulladékok
Egyéb hulladékok
Veszélyes hulladékok:
Név
Motor-, hajtómő- és kenıolajok
Hulladék akkumulátor
Olajos homok
Olajos rongy
Járművek karbantartásából származó hulladékok
Bitumen keverékek, szénkátrány és
kátránytermékek
Festékmaradék és festékes csomagolóeszköz
Szennyezett oldószer maradékok

EWC kódszám
170101, 170904
170504
1703-08 (-08 01, -08 02, -08 04,)

200301

150104
150103
150101
150102
200201

EWC Kód
13 02
20 01 33
16 07 08
15 02 02
1601 1703 08 01 11
15 01 10
1406-

A tervezett útszakasz üzemelése során várhatóan képződő főbb hulladékok:
EWC kód
08 01 11*
08 01 12
08 04 09*

megnevezés
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy
lakkhulladékok
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-til
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,

52

VESZPRÉM MJV TERÜLETÉN A VASÚTVONAL ÉS A 8. SZÁMÚ FŐÚT KORSZERŰSÍTÉSE RENDEZÉSI TERV

08 04 10
13
13
13
14
15
15
15
15
15
15
15

01
02
05
06
01
01
01
01
01
01
02

10*
05*
88*
03*
01
02
03
04
05
07
02*

15 02 03
16 02 13*
16 02 14
16 06 05
19 08 09
19 08 10*
20 01 25
20 01 26*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20
20
20
20
20
20

01
01
02
02
02
03

39
40
01
02
03
01

tömítőanyagok hulladékai
ragasztók, tömítőanyagok anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09től
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek
egyéb oldószerek és oldószer keverékek
papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fa csomagolási hulladékok
fém csomagolási hulladékok
vegyes összetételi kompozit csomagolási hulladékok
Üveg csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a
15 02 02-tól
Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek
különböznek a 16 02 09-tıl 16 02 12-ig felsorolt tételektől
Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13ig felsoroltaktól
Egyéb elemek és akkumulátorok
olaj-víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredi zsír olaj keverék
olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09til
Étolaj és zsír
Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03
kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 0123 kódszámú
hulladékoktól
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a
20 01 21, 20 02 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
Műanyagok
Fémek
Biológiailag lebomló hulladékok
Kerti hulladékok, talaj és kövek
Kerti hulladékok, biológiailag lebonthatatlan hulladékok
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

A gyűjtési, kezelési, átmeneti tárolási rendszer javasolt kialakítása esetében a hulladékok
nem okoznak problémát környezetvédelmi szempontból.
Szükséges hulladékgazdálkodási intézkedések
A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy történjen a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A hulladékok átadása csak erre jogosultsággal
rendelkező szakcég részére történhet. Az építési engedélyes tervhez a fent hivatkozott rendelet 2.
melléklete szerinti építési hulladék tervlap, majd a használatba vételi engedélyezés során építési
hulladék nyilvántartó lap leadása szükséges.
A kivitelezési munkák során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001
(VI.15.) Kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni.
A szelektíven gyűjtendő hulladékokat hasznosító, vagy kezelő szervezetnek kell átadni, illetve a
biológiailag lebomló fa hulladékok esetében a helyszínen, a lakosság által történő hasznosítás is
támogatható.
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A veszélyes anyagokat kizárólag erre engedéllyel rendelkezı szervezetnek szabad átadni kezelésre,
ártalmatlanításra. A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyes hulladék
tároló kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelı paraméterekkel.
Közúton történı szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű végezhet, melynek kísérő
okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, stb. A
hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, információkat a használatbavételi
engedélyezés kapcsán az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
bekérheti.
Az üzemelés során keletkező hulladékokról a külön jogszabály előírásai szerint nyilvántartást kell
vezetni, mely alapján a kötelező negyedéves, illetve éves adatszolgáltatásokat el kell készíteni.

Természetvédelem és tájvédelem
Természetvédelem
A tervezési terület környezetére a Budapesti úti csomóponttól K-re, valamint a Pápai és Tapolcai úti
csomópontok közötti szakaszra a természetközeli tájtípusok jellemzőek. A Tapolcai úti csomópont és a
Budapesti úti csomópont közötti szakaszon az urbánus városias ökoszisztémák, illetve az erősen
emberi befolyásoltság alatt lévő gazdasági tájakra jellemző ökoszisztémák találhatók. Természeti
szempontból az utóbbi természeti jelentőssége kicsi, míg az előbbieké jelentősebb. Fontos
megjegyezni, hogy a beruházás már meglévő útszakasz közlekedésbiztonság fejlesztése indokolja és
jellemzően az út által jelenleg is igénybe vett területeket érinti.
A nyomvonal a 45+000 – 45+180 km sz. között és a 45+400 – 46+670 km sz. között érint ökológiai
folyosót.
A nyomvonal az 54+540 – 55+630 km sz. közötti szakaszon pedig a Csatár-hegy és Miklós Pálhegy SCI Natura 2000 terület mellett halad (bal oldalon), de területileg annak szélső telkeit
minimális mértékben érinti, de azok természeti értékei érdemi befolyást nem tesz.
Ezen a szakaszon az út déli oldalán nagy területen fordulnak elő mészkedvelő lejtősztyepek (ÁNÉR: H2) és félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek (Á-NÉR: H4), a
termőhelyi heterogenitásnak megfelelően általában mozaikosan. Mindkét gyeptípus fajgazdag, jó
természetességi állapotú, számos védett (Allium spherocephalon, Linum tenuifolium, Stipa eriocaulis)
és több Natura 2000 jelölı (Pulsatilla grandis, Dianthus plumarius ssp. regis-stephanii) fajjal.
Azonosításuk egyértelműen megtehetı a 6210 –Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek és
6240 – Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtık közösségi jelentőségű élőhelytípussal.
Helyenként cserjésednek, egyes pásztákon gyomosodó, jellegtelen típusaik is megfigyelhetık.

Gyomos, jellegtelen gyepek (Á-NÉR: OC) az 54+700 km sz. térségében, egy leromlott folton
találhatók. A degradációs kár a taposásból és törmeléklerakásból származik.

A gyepek közötti kisebb mélyedésekben ill. az útszegélyben különbözı száraz cserjések jöttek létre
(Á-NÉR: P2b). Ezek általában tövises cserjékből állnak, zártak. A száraz cserjések között két kisebb
mészkedvelő tölgyes folt (Á-NÉR: L1, Natura 2000: 91H0 – Pannon molyhos tölgyesek) alakult ki.
Számos szárazságtőrı és erdőszegély elem található meg bennük (pl. Thalictrum minus, Dictamnus
albus, Fraxinus ornus, Iris variegata).
Az út szegélyében az 55+250 – 55+700 km sz. között szinte végig jellegtelen, részben
idegenhonos fafajokat tartalmazó spontán faállomány (Á-NÉR: RD) található. Telepített
feketefenyves (Á-NÉR: S4) az út mentén egyetlen folton, az 55+450 km sz.-nél egy kis
mészkődombon figyelhetı meg.

Összességében kijelenthető, hogy a Natura 2000 területnek csupán peremrészére lehet hatással az
építési tevékenység, nem rontja a Natura 2000 terület koherenciáját, ökológiai hálózatokban betöltött
szerepét, mivel meglévő útról van szó. Nem okozza Natura 2000 jelölı fajok egyedeinek pusztulását
vagy jelentős mértékű zavarását, illetőleg nem okozza Natura 2000 jelölő élőhelyeinek állományainak
pusztulását vagy átalakítását.
A nyomvonal helyi jelentőségő védett természeti értéket nem érint.
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A tágabb környezetre már erős szubmediterrán klímahatások érződnek. Ez a hőmérséklet alakulásán
kívül (viszonylag enyhe tél) a csapadék eloszlásban is fokozottan megnyilvánul.
A kontinentális nyár eleji maximum helyett kettős csapadékmaximum alakul ki: tavasszal és ősszel. Ez
az éghajlati hatás kedvez egyes balkáni, szubmediterrán, sőt egyes mediterrán növényfajok itteni
elterjedésének, amit csak jobban kiemel a mészkőből, dolomitból álló alapkőzet.
A dolomit száraz, mállékony, nehezen beerdősödő szirtjei kedveztek a reliktumfajok fennmaradásának
és bennszülött növényfajok kialakulásának is. A mészkőterületek sekély talaján mészkedvelő
tölgyesek, a déli lejtőkön extrazonális karsztbokorerdők.
A szabályozás során a biológiai aktivitás érték visszapótlása miatt sor kerül a Tk jelű, ”Természetközeli
terület” övezet bevezetésére. A város területén jelenleg ezen övezet ősgyep kategóriája kerül
meghatározásra. Természetközeli terület övezet kijelölésének másik fő oka, hogy a település területén
ténylegesen is sok olyan terület található, amelyen értékes gyepterületek találhatók. Ezen értékes
gyepterületek döntően védelem alatt is állnak, mint Natura 2000 területek. Így mindazon területek
esetében ahol fennáll az európai jelentőségű természeti védettség és azok természetben is gyep
művelési ágban vannak nyilvántartva a földhivatalnál szükségesnek tartjuk ezen övezetbe való
sorolást. A 8-as út nyomvonala közelében a Csatár-hegy és Miklós Pál-hegy SCI Natura 2000
területen belüli Hrsz: 057 teleknek az átsorolását javasoljuk ezen övezet területébe. A terület
jelenleg mezőgazdasági övezetű. Ez az övezeti besorolás biztosítja, hogy a területen épület, építmény
nem helyezhető el, még a mezőgazdasági tevékenység folytatása céljából sem, így a meglévő
természeti értékek megőrzését jobban szolgálja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi
őreivel folytatott konzultáció alapján a területnek az átsorolását ők is javasolják.

A táj védelme
A természetvédelmi területek fő feladata, hogy az őshonos élőhelyeket, növényeket, társulásokat
megőrizze az utókor számára.
A tájba illesztésnek elsődleges eszköze a nyomvonal kialakítása, a magassági vonalvezetés terep közeli
tartása. Ezért a nyomvonalat úgy kell kialakítani, hogy a töltések és bevágások a terephez képest 1-2
m-esek legyenek, így ne ejtsenek tájsebet.
Az út megléte esztétikai konfliktust okoz ugyan és a megvalósulása a tájképre bizonyos mértékig
kedvezőtlen hatást gyakorol, de a használati potenciálok alig módosulnak.
A területen nagyobb csomópontként a Budapesti úti csomópont fog kialakulni. Itt az út által közbezárt
területek nagy kiterjedésűek is lehetnek, ami jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területet vesz
igénybe. A csomópont részletes terveinek kialakításakor javasolt a nagy összefüggő 1 ha feletti
területeket erdőterületként kialakítani (természetesen az út közlekedésbiztonsági követelményeinek
figyelembevétele mellett). Ezzel a terület jobb hasznosítása lenne lehetséges és fenntartási
szempontból is kedvezőbb mint ha egyéb hasznosítása lenne.
Az út szabályozása révén sok helyen a jelenleg út számára fenntartott területek csökkennek és a
szomszédos területek jobbára erdőterületi övezetbe sorolhatók. Ez különösen fontos a város nyugati
részén ahol a távlati lakó és intézményterületi fejlesztésre kijelölt Sós-köves terület szélén a
véderdősáv ezen területekkel is növekedhet.
A zajvédelmi szempontból érintett szakaszokon az út mellet zajvédő falak létesítése tervezett. Tájba
illesztésükről, elsősorban a lakóterületek felőli zöld növényzettel való takarásukról gondoskodni kell.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás szükséges és a terület igénybevételre a
speciális adottságok miatt, alternatív megoldás nem adódik. A vizsgált szakaszon nagyobb
csomópontként a Budapesti úti csomópont fog kialakulni, védendő épületek nincsenek, az út
szélesítése a tájra nincs hatással.
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Terület biológiai aktivitásértékének változása
Terület övezeti besorolása
Ln
Lk
Vt
Vk
Gksz
Köu
Ev
Má
Vg
Zkp
1. táblázat

Biológiai aktivitás Terület biológiai
Terület (m2)
mutató
aktivitásértéke
1284,9
0,6
0,077094
10,0
1,2
0,001200
443,1
0,5
0,022155
6420,1
0,5
0,321005
29354,6
0,4
1,174184
105991,0
0,5
5,299550
134790,3
9,0
121,311270
192148,7
3,7
71,095019
17411,8
6,0
10,447080
553,5
6,0
0,332100
488408,0
210,080657

A terület jelenlegi biológiai aktivitásértékének számítása a nem differenciált módszer szerint

A terület biológiai aktivitás értékét az övezeti paraméterek alapján az úgynevezett nem differenciált
módszerrel végeztük el. Az övezeti besorolás alapján a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján a terület
jelenlegi biológiai aktivitásértéke 210,080657 értékben állapítható meg.

Terület övezeti besorolása
Vt
Gksz
Köu
Köu (földút)
Ev
Má
Tk
Vg
Zkp
2. táblázat

Biológiai aktivitás Terület biológiai
Terület (m2)
mutató
aktivitásértéke
8666,8
0,5
0,433340
9549,6
0,4
0,381984
265490,5
0,5
13,274525
16508,7
0,6
0,990522
77356,1
9,0
69,620490
9744,9
3,7
3,605613
69691,8
9,0
62,722620
16844,9
6,0
10,084940
14554,7
6,0
10,519050
488408,0
171,633084

A terület tervezett biológiai aktivitásértékének számítása a nem differenciált módszer szerint

A terület biológiai aktivitás értékét az övezeti paraméterek alapján az úgynevezett nem differenciált
módszerrel végeztük el. Az övezeti besorolás alapján a 9/2007(IV.3.) ÖTM rendelet alapján a terület
tervezett biológiai aktivitásértéke 171,633084 értékben állapítható meg, ami azt jelenti, hogy a 8-as
út menti szabályozások hatására a területen biológiai aktivitás érték csökkenés következik be.
Veszprém vasúti területek melletti többlet biológiai aktivitás érték, kompenzálja a 8-as út szabályozása
során kialakult hiányt, számszerűsítve a 8-as út mellett a biológiai aktivitásérték egyenleg 38,447573
értékű hiányt, míg a vasúti területeknél 40,471769 értékű többletet mutat, azaz mindösszesen
2,024196 értékű biológiai aktivitásérték növekedés regisztrálható a szabályozások
végeredményeként a szabályozás hatására.
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KÖZMŰVEK – VASÚT
A Székesfehérvár—Boba vasútvonal tervezett nyomvonal módosításának engedélyezési tervét,
valamint az érintett közmű vezetékek nyomvonalát a Megbízón keresztül, az ÚT-TESZT Kft.
szolgáltatta.
A kapott közműadatok tájékoztató jellegűek, a feltüntetett nyomvonalak pontosítása a későbbi, kiviteli
tervfázisban szükséges.
Tervezési területünk Veszprém MJV közigazgatási határán belüli szakaszra vonatkozik, vagyis jelen
terv a Székesfehérvár—Boba vasútvonal tervezett nyomvonal módosításának 375+00 — 488+00
km. szelvények közötti szakaszát tartalmazza.
A vasút vonal átépítése során a tervezési területen belül az alábbi közmű üzemeltetők közműveit kell
figyelembe venni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.;
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Régió;
MAVIR Zrt.;
MVM Zrt.;
E.ON Észak-dunántúli Gázhálózati Zrt.;
FGSZ Zrt.;
INVITEL Távközlési Zrt.;
Magyar Telekom Nyrt.

fentieken kívül a vasútvonallal párhuzamosan haladó MÁV hírközlési kábeleivel, illetve magán
üzemeltetésű közműveivel is számolni kell.
Veszprém jelenleg üzemelő 4 vízbázisa és azok utánpótlási területei fedetlen, nyílt karsztos területen
helyezkednek el, ezért rendkívül érzékenyek a szennyezésre. Veszprém térsége ezért a karsztos
tározó szempontjából a fokozottan sérülékeny kategóriába tartozik.
A tervezett nyomvonal érinti a veszprémi vízbázisok vízbázis védelmi védőterületeit. A további tervezés
során — fentiek miatt — figyelembe kell venni a 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet, valamint
az érintett vízbázisok védőterületeit elrendelő határozatok vonatkozó előírásait.
Az útpálya csapadékvíz elvezető rendszerének tervezése során szükségesnek tartjuk, hogy
az illetékes szakhatóságon (KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG) kívül, a város biztonságos vízellátását biztosító Bakonykarszt Zrt.-vel
történő előzetes egyeztetést is.
A tervezett átépítés mentén, ahol a pályaszélesítés miatt szükséges a közmű vezetékeket ki kell
váltani, illetve a pályatest alatt védőcsőbe kell helyezni.
A tervek alapján az alábbi szelvényekben kell közműkeresztezésekkel számolni:
keresztezés
szelvényszáma
381+54 hm sz.
381+70 hm sz.
390+57 hm sz.
398+09 hm sz.
403+09 hm sz.
406+62 hm sz.
406+63 hm sz.
406+65 hm sz.
406+66 hm sz.
406+66 hm sz.
406+67 hm sz.
406+68 hm sz.

keresztező közmű
bontandó optikai földkábel
tervezett optikai földkábel
meglévő 400kV-os szabadvezeték
meglévő 400kV-os szabadvezeték
meglévő hírközlési földkábel
tervezett 0,4 kV-os földkábel
bontandó 0,4 kV-os földkábel
bontandó optikai földkábel
meglévő szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
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tervezett
beavatkozás

szabványosítás
szabványosítás
védelembe helyezendő

kiváltandó
kiváltandó
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406+76 hm sz.
406+78 hm sz.
406+80 hm sz.
406+83 hm sz.
406+85 hm sz.
410+31 hm sz.
410+33 hm sz.
410+46 hm sz.
410+65 hm sz.
410+67 hm sz.
413+50 hm sz.
414+17 hm sz.
414+20 hm sz.
414+49 hm sz.
414+50 hm sz.
414+51 hm sz.
414+54 hm sz.
414+57 hm sz.
414+57 hm sz.
416+32 hm sz.
416+35 hm sz.
426+49 hm sz.
429+29 hm sz.
432+97 hm sz.
432+98 hm sz.
433+06 hm sz.
433+13 hm sz.
434+79 hm sz.
434+99 hm sz.
435+04 hm sz.
435!46 hm sz
436+21 hm sz.
436+21 hm sz.
436+23 hm sz.
437+52 hm sz.
438+70 hm sz.
439+43 hm sz.
439+64 hm sz.
439+72 hm sz.
439+76 hm sz.
443+47 hm sz.
443+50 hm sz.
444+09 hm sz.
444+11 hm sz.
444+16 hm sz.
444+17 hm sz.
444+68 hm sz.
445+94 hm sz.
446+43 hm sz.

meglévő gázvezeték
meglévő hírközlési földkábel
meglévő vízvezeték
tervezett vízvezeték
tervezett optikai földkábel
meglévő távközlési kábel
bontandó optikai földkábel
meglévő 35 kV-os szabadvezeték
tervezett vízvezeték
meglévő vízvezeték
meglévő gázvezeték
tervezett hírközlési földkábel
bontandó hírközlési földkábel
tervezett optikai földkábel
tervezett optikai földkábel
tervezett hírközlési földkábel
bontandó optikai földkábel
bontandó hírközlési földkábel
bontandó optikai földkábel
meglévő távközlési kábel
bontandó optikai földkábel
bontandó optikai földkábel
meglévő 400kV-os szabadvezeték
bontandó 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
tervezett hírközlési optikai földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő távközlési kábel
meglévő optikai földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő állomási földkábel
meglévő optikai légvezeték
meglévő távközlési kábel
meglévő optikai földkábel
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő távközlési kábel
meglévő optikai légvezeték
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kiváltandó
védelembe helyezendő
kiváltandó

szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó

szabványosítás

kiváltandó

védelembe helyezendő

védelembe helyezendő

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

szabványosítás
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446+43
446+67
446+88
446+88
446+89
446+91
446+92
446+93
446+99
447+01
447+01
447+04
447+06
447+07
447+07
447+07
447+09
447+27
447+28
448+08
448+36
450+90
451+36
451+39
464+23
533+87
534+83
534+88

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

meglévő optikai légvezeték
meglévő távközlési kábel
meglévő távközlési kábel
bontandó hírközlési földkábel
állomás biztosító kábel
bontandó hírközlési földkábel
meglévő távközlési kábel
meglévő távközlési kábel
bontandó kábeltv földkábel
bontandó hírközlési földkábel
bontandó hírközlési földkábel
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvízvezeték
tervezett hírközlési földkábel
tervezett hírközlési földkábel
meglévő állomás biztosító kábel
tervezett hírközlési földkábel
meglévő 10kV-os földkábel
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő távközlési kábel
meglévő távközlési kábel
meglévő gázvezeték
meglévő távközlési kábel
meglévő távközlési kábel
meglévő 400kV-os szabadvezeték
meglévő 0,4kV-os földkábel
meglévő vízvezeték
tervezett vízvezeték

kiváltandó

szabványosítás

kiváltandó

Az engedélyezési tervhez a tervezők 2010-ben beszerezték az érintett közmű szolgáltatók előzetes elvi
nyilatkozatait.
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KÖZMŰVEK - 8-AS ÚT
A 8.sz. főút tervezett módosításának engedélyezési tervét, valamint az érintett közmű vezetékek
nyomvonalát a Megbízón keresztül, az ÚT-TESZT Kft. szolgáltatta.
A kapott közműadatok tájékoztató jellegűek, a feltüntetett nyomvonalak pontosítása a későbbi, kiviteli
tervfázisban szükséges.
Tervezési területünk Veszprém MJV közigazgatási határán belüli szakaszra vonatkozik, vagyis jelen
terv a 8.sz. főút tervezett nyomvonal módosításának 42+955 — 56+900 km. szelvények közötti
szakaszát tartalmazza.
A 8.sz. főút átépítése során a tervezési területen belül az alábbi közmű üzemeltetők közműveit kell
figyelembe venni:
•

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.;

•

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Régió;

•

E.ON Észak-dunántúli Gázhálózati Zrt.;

•

FGSZ Zrt.;

•

INVITEL Távközlési Zrt.;

•

Magyar Telekom Nyrt.

A tervezett átépítés mentén, ahol a pálya korrekciója miatt szükséges a közmű vezetékeket ki kell
váltani, illetve a pálya alatt védőcsőbe kell helyezni.
Az út fejlesztésével érintett közműveken felül területigényes létesítmények kiépítésével is számolni
kell:
•

Füredi úti csomópont (8.sz. főút – 73.sz. út külön szintű csomópontja) tervezett átépítése az
51+400 km. szelvény környékén szükségessé teszi a Nyugati záportározó átépítése;

•

valamint a 8.sz. főút 41+595 km. szelvényében, az út bal oldalán tervezett 8500 m2 területű új
záportározó megépítése,

amelyek megvalósítása új telekalakításokat tesz szükségessé.
A 8.sz. főút 48+975 – 50+240 km szelvények közötti szakasza csapadékvizeinek befogadója a 49+200
km szelvényben az utat keresztezı Látóhegyi árok. A vízfolyást a közelmúltban Veszprém város
lakóterületeinek terjeszkedése során felújították, rendezett burkolt mederrel látták le, így alkalmas a
csapadékvizek befogadására. Jelenleg a tulajdonviszonyok nem rendezettek, a vízfolyás nincs önálló
földhivatali betétben, nem rendelkezik vízjogi engedéllyel. Rendezése szükséges.
A felszíni alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet, a 27/2004 KvVM rendelet a
települések érzékenységi besorolásáról rendelkezik. Felszín alatti vizek szempontjából a tervezési
terület érintett szakaszait a fokozottan érzékeny területek közé sorolják. A Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírása szerint a pályaszerkezetről
elvezetett csapadékvizeket tározókba való bevezetésük előtt tisztítani kell, valamint a vízelvezető
árkokat a fenti előírásoknak megfelelően vízzáró burkolattal kell ellátni.
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A 8.sz. fkl út fejlesztése során a József Attila utcai, a Pápai úti, valamint a Budapesti úti
csomópontokban az alábbi közművekkel kell számolni:
József Attila utcai csomópont:
• a külön szintű közlekedési csomópont építése, illetve a tervezett kerékpárút kiépítése miatt a
meglévő, D160 KPE szennyvíz nyomóvezeték kiváltásával kell számolni;
• meglévő 20kV-os, illetve 35kV-os középfeszültségű villamos szabadvezeték kiváltásával kell
számolni;
• a tervezett csomópontot keresztezi a meglévő DN400 mm-es nagynyomású földgázvezeték,
amely kiváltásáról gondoskodni kell;
• a Takácskert II. ütem földgázellátását — a település szerkezeti tervben — biztosító tervezett
nagyközépnyomású földgázvezeték keresztezi a tervezett csomópontot, ennek tervezett
nyomvonalával számolni célszerű;
Pápai úti csomópont:
•

meglévő 35kV-os középfeszültségű villamos szabadvezeték kiváltásával kell számolni;

• a tervezett csomópontot érinti a meglévő 400kV-os nagyfeszültségű villamos távvezeték is,
amely keresztezés várhatóan nem igényel majd beavatkozást;
• a tervezett csomópontot keresztezi a meglévő DN400 mm-es nagynyomású földgázvezeték,
amely kiváltásáról gondoskodni kell.
Budapesti úti csomópont:
• meglévő 20kV-os, 35kV-os középfeszültségű, valamint 120kV -os nagyfeszültségű villamos
szabadvezetékek kiváltásával kell számolni;
• a Kádárta és a III.sz. gázfogadó állomásokat összekötő nagyközépnyomású földgázvezeték
kiváltásával kell számolni;
• a repülőtér fejlesztéséhez — a település szerkezeti tervben — tervezett szennyvíz
nyomóvezetéknek a helybiztosításával is célszerű számolni.
A tervezett útfejlesztés során további víziközmű kiváltásokkal kell számolni a Bakonykarszt Zrt.
adatszolgáltatása alapján:
•

a 8-as főút 51+372 és 53+320 km szelvényei közötti szakaszon D250 KPE vízvezeték;

• a 8-as főút 55+731 km szelvényének (Séd-híd) közelében DN200 KM-PVC/D200 KPE
vízvezeték.
Veszprém jelenleg üzemelő 4 vízbázisa és azok utánpótlási területei fedetlen, nyílt karsztos területen
helyezkednek el, ezért rendkívül érzékenyek a szennyezésre. Veszprém térsége ezért a karsztos
tározó szempontjából a fokozottan sérülékeny kategóriába tartozik.
A 8-as főút tervezett nyomvonala a veszprémi vízbázisok mellett érintik a litéri vízbázisok vízbázis
védelmi védőterületeit. A további tervezés során — fentiek miatt — figyelembe kell venni a
123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet, valamint az érintett vízbázisok védőterületeit elrendelő
határozatok vonatkozó előírásait.
Az útpálya csapadékvíz elvezető rendszerének tervezése során szükségesnek tartjuk, hogy
az illetékes szakhatóságon (KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG) kívül, a város biztonságos vízellátását biztosító Bakonykarszt Zrt.-vel
történő előzetes egyeztetést is.
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A tervek alapján az alábbi szelvényekben kell közműkeresztezésekkel számolni:
1. A 8.sz. főút mentén
keresztezés
szelvényszáma
43+587,50 km sz.
43+679,99 km sz.
43+721,68 km sz.
47+670,18 km sz.
47+706,96 km sz.
47+707,25 km sz.
47+935,21 km sz.
47+953,55 km sz.
48+037,70 km sz.
49+711,32 km sz.
49+732,30 km sz.
49+854,88 km sz.
49+869,95 km sz.
49+885,07 km sz.
49+885,11 km sz.
49+887,71 km sz.
49+901,13 km sz.
49+920,30 km sz.
49+930,14 km sz.
49+931,61 km sz.
49+965,24 km sz.
49+965,47 km sz.
49+965,49 km sz.
50+161,88 km sz.
50+268,45 km sz.
50+327,54 km sz.
50+535,00 km sz.
50+539,82 km sz.
50+545,85 km sz.
50+594,70 km sz.
50+640,93 km sz.
50+989,97 km sz.
50+992,94 km sz.
50+999,04 km sz.
51+006,61 km sz.
51+011,00 km sz.
51+129,05 km sz.
51+207,47 km sz.
51+248,84 km sz.
51+476,11 km sz.
51+476,65 km sz.
51+477,14 km sz.
51+516,81 km sz.
51+558,15 km sz.
51+563,15 km sz.

út száma
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as
8-as

keresztező közmű
meglévő 400kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett 120 kV-os szabadvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
meglévő 35kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os földkábel
meglévő 120kV-os földkábel
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett 120kV-os szabadvezeték
tervezett távközlési alépítmény
meglévő távközlési alépítmény
meglévő grav. szennyvíz csatorna
tervezett grav. szennyvíz csatorna
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
tervezett optikai kábel
meglévő optikai kábel
meglévő 20 kV-os földkábel
meglévő vízvezeték
tervezett vízvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő vízvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő optikai kábel
meglévő távközlési földkábel
meglévő távközlési alépítmény
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
tervezett távközlési alépítmény
tervezett távközlési alépítmény
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tervezett
beavatkozás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás

szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó

kiváltandó
kiváltandó
szabványosítás
kiváltandó
szabványosítás
kiváltandó

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
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2. A kapcsolódó útszakaszok mentén
0+042,97
0+044,40
0+047,79
0+091,13
0+099,11
0+107,34
0+112,47
0+113,59
0+120,47
0+134,07
0+137,39
0+313,35
0+332,57
0+398,33
0+408,95
0+415,55
0+421,31
0+421,71
0+423,03
0+424,95
0+094,69
0+017,59
0+055,74
0+041,12
0+068,53
0+105,52
0+035,03
0+039,86
0+096,95
0+116,55
0+037,47
0+042,14
0+047,75
0+127,76
0+135,64
0+152,15
0+160,57
0+261,50
0+265,79
0+265,81
0+288,81
0+326,99
0+012,63
0+054,21
0+068,09
0+074,44
0+202,30

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

sz.
sz.
sz
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
7217
2.sz.körforgalom
2.sz.körforgalom
2.sz.körforgalom
A ág
A ág
A ág
A és B csp-i ágak
B ág
B ág
B ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
D ág
D ág
D ág
D ág
D ág

meglévő csapadék csatorna
meglévő kábeltv vezeték
meglévő csapadék csatorna
tervezett szennyvízcsatorna
tervezett csapadék csatorna
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
meglévő elektromos földkábel
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő nyomott szennyvíz vez.
meglévő gázvezeték
meglévő bányaüzemi kábel
meglévő nyomott szennyvíz vez.
meglévő távközlési alépítmény
tervezett távközlési alépítmény
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő szennyvíz vezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő szennyvíz vezeték
tervezett szennyvízcsatorna
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett 120 kV-os szabadvezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 120 kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő szennyvíz vezeték
meglévő távközlési alépítmény
tervezett távközlési alépítmény
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő bányaüzemi kábel
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő idegen gázvezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő nyomott szennyvíz vez.
meglévő nyomott szennyvíz vez.
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő bányaüzemi kábel
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kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó

kiváltandó
kiváltandó

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

kiváltandó

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
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0+213,64 km sz.
0+276,72 km sz.
0+345,86 km sz.
0+009,83 km sz.
0+014,54 km sz.
0+023,72 km sz.
0+024,29 km sz.
0+029,10 km sz.
0+031,94 km sz.
0+0425,39 km sz.
0+045,81 km sz.
0+068,51 km sz.
0+019,91 km sz.
0+044,06 km sz.
0+105,20 km sz.
0+108,57 km sz.
0+110,01 km sz.
0+112,85 km sz.
0+116,81 km sz.
0+117,58 km sz.
0+119,68 km sz.
0+126,42 km sz.
0+135,23 km sz.
0+137,70 km sz.
0+138,82 km sz.
0+139,93 km sz.
0+209,37 km sz.
0+209,37 km sz.
0+219,51 km sz.
0+237,74 km sz.
0+309,13 km sz.
0+327,55 km sz.
0+393,43 km sz.
0+404,83 km sz.
0+411,92 km sz.
0+416,91 km sz.
0+417,65 km sz.
0+418,46 km sz.
0+418,49 km sz.
0+420,43 km sz.
0+485,64 km sz.

D ág
D ág
D ág
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
Dornyai Béla
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút
kerékpárút

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

meglévő gázvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő szennyvíz vezeték
tervezett csapadék csatorna
meglévő szennyvízvezeték
meglévő szennyvízvezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő 20kV-os földkábel
meglévő hírközlési vezeték
meglévő 20kV-os földkábel
tervezett 20kV-os vezeték
meglévő 20kV-os vezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő hírközlési vezeték
tervezett hírközlési vezeték
meglévő gázvezeték
meglévő szennyvíz vezeték
tervezett 20kV-os földkábel
meglévő 120kV-os vezeték
meglévő 120kV-os vezeték
tervezett hírközlési vezeték
tervezett hírközlési vezeték
tervezett hírközlési vezeték
meglévő hírközlési vezeték
meglévő szennyvíz vezeték
tervezett 120 kV-os vezeték
meglévő 120kV-os vezeték
meglévő szennyvíz vezeték
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő szennyvíz vezeték
meglévő hírközlési vezeték
meglévő hírközlési vezeték
tervezett hírközlési vezeték
tervezett szennyvíz vezeték
meglévő szennyvíz vezeték

kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

védelembe helyezés
beavatkozás
kiváltandó

kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

kiváltás
kiváltás

kiváltandó

3. A Füredi úti csomópontban
0+009,98 km sz.
0+010,62 km sz.
0+072,16 km sz.
0072,36 km sz.
0+094,94 km sz.
0+117,63 km sz.
0+169,98 km sz.

3sz. körforgalom
3sz. körforgalom
3sz. körforgalom
3sz. körforgalom
73.sz.
73.sz.
73.sz.

tervezett 20kVos szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kVos szabadvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
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kiváltandó

szabványosítás
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0+176,31 km sz.
0+180,30 km sz.
0+253,33 km sz.
0+338,80 km sz.
0+445,07 km sz.
0+445,52 km sz.
0+484,63 km sz.
0+500,27 km sz.
0+521,30 km sz.
0+099,70 km sz.
0+086,95 km sz.
0+127,52 km sz.
0+132,02 km sz.
0+144,56 km sz.
0+222,44 km sz.
0+222,82 km sz.
0+223,62 km sz.
0+239,87 km sz.
0+271,64 km sz.
0+276,90, km sz.
0+094,62 km sz.
0+099,63 km sz.
0+131,91 km sz.
0+183,19 km sz.
0+183,36 km sz.
0+183,47 km sz.
0+183,77 km sz.
0+231,16 km sz.
0+254,25 km sz.
0+256,83 km sz.
0+305,22 km sz.
0+322,24 km sz.
0+031,73 km sz.
0+099,18 km sz.
0+104,22 km sz.
0+138,64 km sz.
0+145,06 km sz.
0+220,06 km sz.
0+056,75 km sz.
0+078,46 km sz.
0+100,99 km sz.
0+137,34 km sz.
0+138,76 km sz.
0+264,80 km sz.
0+270,85 km sz.

73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
73.sz.
A ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
B ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
C ág
D ág
D ág
D ág
D ág
D ág
D ág
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom
4.sz. körforgalom

tervezett távközlési alépítmény
meglévő távközlési földkábel
meglévő optikai kábel
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
tervezett 20kV-os szabadvezeték
meglévő 20kV-os szabadvezeték
meglévő távközlési földkábel
meglévő optikai kábel
meglévő távközlési alépítmény
meglévő 120kV-os szabadvezeték
tervezett távközlési alapépítmény
tervezett távközlési alapépítmény
tervezett távközlési alapépítmény
tervezett távközlési alapépítmény
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
meglévő távközlési földkábel
meglévő távközlési földkábel
meglévő optikai kábel
meglévő optikai kábel
tervezett közvilágítási földkábel
meglévő távközlési földkábel
meglévő optikai kábel
meglévő távközlési földkábel
meglévő távközlési légkábel
tervezett közvilágítási földkábel
meglévő gázvezeték
meglévő optikai kábel
meglévő vízvezeték
tervezett közvilágítási földkábel
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő gázvezeték
meglévő távközlési földkábel
meglévő 20 kV-os szabadvezeték
tervezett távközlési alapépítmény
meglévő gázvezeték
meglévő optikai kábel

kiváltandó
kiváltandó
szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó
szabványosítás
szabványosítás
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
szabványosítás

kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó
kiváltandó

kiváltandó

kiváltandó
szabványosítás
kiváltandó

Az engedélyezési tervhez a tervezők 2010-ben beszerezték az érintett közmű szolgáltatók előzetes elvi
nyilatkozatait.
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TERÜLETHASZNÁLAT - ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Vasút menti területek
Két helyen kerül korrigálásra a nyomvonal beépítésre szánt, illetve már beépült területek
közelében: Kádárta vasútállomás térsége valamint Veszprém pályaudvar nyugati vége (Jutas puszta).
Kádárta területén a jellemzően kertvárosias illetve falusias lakóterületektől tervezett véderdő
választja el vasút nyomvonalát, melynek területén belül zajvédelmi létesítmények kerülnek
elhelyezésre. A lakóterületeken jelen beavatkozás miatt nincs szükség rendezési tervi szintű
módosításra.
Jutas puszta területén pedig az elektromos fogadó állomás telepének kis része kerül Gip
övezetből Kök jelű övezetbe. Ez nem érinti a telep épületét.

8-as út menti területek
A várost övező közúti gyűrű az 1970-es évektől fokozatosan épült ki. A K, DK, D és DNy –
nevezetesen a Várpalota – Székesfehérvár - Budapest, a Balatonalmádi, a Csopak-Balatonfüred és a
Nagyvázsony-Tapolca – felől érkező középkori eredetű utak és a gyűrű metszéspontjai jelentős
szerkezeti csomópontok.
A beépített terület határán futó utat a városfelőli oldalon (É-ról D felé haladva) véderdő,
lakóterületek, gazdasági – kereskedelmi - szolgáltató terület, lakóterület, településközponti vegyes
terület, záportározó, mezőgazdasági terület és véderdő határolja. A Tapolcai csomópontban a temető
bővítési területe a hozzá tartozó parkoló területtel található, míg az É-Ny-i oldalon a Takácskert távlati
fejlesztési területe tervezet véderdő mögött helyezkedik el. A Pápai úti csomópontig tartó szakasz
mentén nincs beépítésre szánt terület kijelölve., (A „Sós - Köves” fejlesztési területe is tervezett
véderdő mögött, az út nyomvonalától távol található.) Ezen szakaszokon a tényleges területhasználat
jellemzően mezőgazdasági illetve erdő terület.
A gyűrű külső oldalán mezőgazdasági területek terülnek el, az Almádi és Füredi csomópont
között pedig, tervezett településközponti vegyes terület és gazdasági terület található (jelenleg csak a
gázfogadó telephelye működik itt.).
A várost övező közúti gyűrű K-i és D-i szakasza a beépített terület határán halad. A hullámzó
morfológiájú területen futó útról feltáruló látványoknak a fő látványeleme a belső, város felőli oldalon
a város helyenként véderdővel eltakart és mezőgazdasági területtel tagolt beépített területe, a külső
oldal látványát pedig az utat övező mezőgazdasági területek határozzák meg. A szerkezeti
csomópontok legfőbb építészeti látványelemei az út fölött, a magasban elhelyezkedő irányjelző táblák.
A beavatkozások menti beépítésre szánt területek jórészt kialakult beépítéssel rendelkeznek, ahol nem
várható

jelentős

átépülés.

A

beépítés

funkciói,

mértéke

jellemzően

megfelel

az

övezeti

paramétereknek, a szintszámok az érintett kisvárosias területeken jellemzően F+1+T, az Almádi úti
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csomópont melletti lakótelep pontházai F+3+T, a gazdasági területeken F, F+1, a Füredi úti
csomópont mellett az érintett kisvárosias területeken szintén F+1+T. A lakóterületek beépítése 25-35
év közötti, az épületek állaga jó/közepes.
A tervezett változtatások a közúti gyűrű teherbíró képességének növelése, továbbá a megnövekedett
forgalom biztonságának, folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása céljából készülnek.
A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatban nem okoz változásokat és
lényegében véve nem változik a napjainkra kialakult tájhasználat sem.
-

A gyűrű tervezett átalakítása a kialakult nyomvonal megtartása mellett épül át.

-

Mind az öt -a Budapest úti, az Almádi, a Füredi, a Pápai és a Tapolcai úti csomópontok
geometriája és morfológiája is átalakul és kibővül – az érintett térségekben megnő a
közlekedési terület napjainkra kialakult mérete.

ÁTALAKULÓ TERÜLETEK A CSOMÓPONTOK TÉRSÉGÉBEN
1. A Budapesti úti csomópont előtt a 8-as út É-i oldalán a gazdasági kereskedelmi szolgáltató
terület az u.n. Shop One terület a Tesco /Obi szomszédságában. A korábban tervezett Gksz
övezet alakja kis mértékben megváltozik, a terület feltárását biztosító körforgalom helyének
kialakításával. A terv törekszik a módosuló területek területegyenlegének biztosítására.
2. Az Almádi úti csomópontban az Aldi területének kis mértékű átalakítása mellett a Cédrus kft
területét érinti jelentősebb mértékben a rendezési terv. Itt a tervezett közlekedési célú
területek a jelenlegi telek mintegy felét elfoglalják, és ellehetetleníti a használatát. Ezért déli
irányban kerül kiegészítésre a Gksz terület, mely az előtte húzódó tervezett ágból lesz
megközelíthető. A terület rendezett beépítését a terven feltüntetett építési hely kijelölése
biztosítja.
3. A Füredi úti csomópont É-K-i oldalán fenntartott településközponti vegyes terület mértéke
növekszik. A D-K-i oldalon a gázfogadó állomás jelenlegi megközelítése a Füredi útról (nyeles
telek) a tervezett csomóponti kialakítás miatt nem tartható fenn. Ezért a rendezési terv
korábbi elhatározásának megfelelően a teleknek a Bottrop utca felől kell a közterületi
kapcsolatát kialakítani. Az É-Ny-i oldalon fenntartott záportározó területének mérete nem,
alakja viszont változik.
4. A Tapolcai úti csomópontban nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. Közlekedési
szempontból új elem a temető előtti korábban is tervezett parkoló területek, illetve szemben a
Takácskert feltárását biztosító József A. utcai csomópont összevonása a 8-as úti kapcsolattal.
5. A Pápai úti csomópont a meglévő beépítésre szánt területtől É-Ny-i irányban új helyen valósul
meg, a már kialakult beépítést nem módosítja

A tervezett változtatások védett műemléki értékeket és területeket nem érintenek.
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A CSOMÓPONTOK TÉRSÉGÉRŐL

A 8. sz. főút városba bevezető szakasza K felől

A Budapesti út városból kivezető szakasza Ny felől

A várost övező közúti gyűrű és a Balatonalmádi felől érkező út
kereszteződése ÉK felől

A várost övező közúti gyűrű és a Balatonalmádi felől érkező út
kereszteződése DK felől

A várost övező közúti gyűrű és a Balatonalmádi felől érkező út
kereszteződése DNy felől

A várost övező közúti gyűrű a Balatonalmádi felől érkező út
kereszteződése ÉNy, a város felől
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A várost övező közúti gyűrű és a Csopak felől érkező 73. sz. út
kereszteződése, a Füredi csomópont ÉK felől

A várost övező közúti gyűrű és a Csopak felől érkező 73. sz. út
kereszteződése, a Füredi csomópont DK felől

A várost övező közúti gyűrű és a Csopak felől érkező 73. sz. út
kereszteződése, a Füredi csomópont DNy felől

A várost övező közúti gyűrű és a Csopak felől érkező 73. sz. út
kereszteződése, a Füredi csomópont ÉNy felől

A veszprémi vasútállomás épülete

A buszforduló térsége, hátérben a vasútállomás épülete
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ - VASÚT
A módosítással érintett terület
A VMJV Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 44/2010. (II.16.) számú határozatában
támogatta a Székesfehérvár - Boba vasútvonal Veszprém város közigazgatási területét érintő
nyomvonalának 160 km-es sebességére tervezett szakasz nyomvonalainak kijelölését és a megfelelő
nyomvonal korrekcióját. A módosítás célja a tervezett nyomvonalnak megfelelő TSZT és SZT

módosítás.

Áttekintő ábra a vasút menti beavatkozások szerinti területegységek a TSZT kivonatán
1
A tervezett útvonal átnézeti tervlapja a hatályos TSZT-n – kiemelve a hatályos tervtől való eltérések

5

4

3
2

Az eltérések bemutatása
A vasúti területhez kapcsoló terület-felhasználások korrekciója két csoportra osztható:
•
a meglévő nyomvonal ívkorrekciója miatti változások (1., 3., 4., 6.)
•
a vasúti megállók helybiztosításához kapcsolódó módosítások (2., 5.)
A fejlesztési elképzelések szerint Veszprém – Boba között a meglévő egyvágányú pálya kerül
fejlesztésre, azonban a Székesfehérvár – Veszprém között megépül a második vágány, így a vasúti
terület melletti Ev sáv több helyen részlegesen érintett.
meglévő területfelhasználás
(a tervezett nyomvonalon)
1. számú
korrekció
2. számú
korrekció
3. számú
korrekció
4. számú
korrekció
5. számú
korrekció

erdőterület
kötöttpályás közlekedési terület
mezőgazdasági terület
mezőgazdasági terület
kötöttpályás közlekedési terület

meglévő övezeti
besorolás

(a tervezett nyomvonalon)
Ev

k9 szelvény
Kök

tervezett területfelhasználás

(a jelenlegi
nyomvonalon)
erdőterület

Má-1

kötöttpályás közlekedési
terület/gazdasági terület
mezőgazdasági terület

Má-1

mezőgazdasági terület

Kök,

mezőgazdasági terület

30, 31 szelvény
31, 32 szelvény
k14 szelvény
24 szelvény

A fejlesztés eredményeként a vasútvonalhoz kapcsolódó infrastruktúra is fejlesztésre kerül. A
fejlesztés során Kádárta megállóhelyen P+R parkolók létesítésére kerül sor, emellett a térségében a
pálya mentén zajárnyékoló fal kerül kialakításra, a lakóingatlanok védelme érdekében.
A területek részletes bemutatását a vonatkozó szabályozási tervlapok tüntetik fel. A külterületi
tervlapok M=1:10.000 felbontásában a kis korrekciók nehezen olvashatóak, ezért M=1:3.000
kinagyított tervlapok is dokumentálásra kerültek. (Változási tervlapok: melyik övezetből milyen
javasolt: pl. Kök >Má-1)
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Belterületet érintő módosítások
Kádárta: a lakott területek felé igen kis mértékű korrekciók, míg a belterület határ mentén a
mezőgazdasági területek megközelítését, illetve a vízgazdálkodási területek karbantartására szolgáló
utak kiszabályozására kerül sor. (Má-2 > KÖu, Zkp > KÖu) A lakott területek felé végig zajvédő
létesítmény tervezett. (barna színű „vv” vonal.)

A vasútállomástól nyugatra:

A vasútállomástól keletre:
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Veszprém Kelet (Kádárta és Veszprém vasút állomás között):
A korábbi és a jelenlegi vasúti területek általa bezárt szilvamag alakú terület mezőgazdasági
hasznosítású, a bBIA érték megtartása miatt javasolt Tk Természetközeli átsorolása.. A tervezett
„kiegyenesítés” belterületre eső szakaszán a felhagyott szakasz javasolt területfelhasználási
kategóriája: beépítésre nem szánt, véderdő.

Jutas puszta:
A veszprémi állomástól nyugatra a Jutas pusztai oldalon két kisebb korrekcióra kerül sor: (Gip> KÖk),
illetve mezőgazdasági terület egy része válik vasúti területté.
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ – 8-AS ÚT
A módosítással érintett terület
A

jobb

áttekinthetőség

érdekében

a

változásokat

a

településszerkezeti

tervlap

színes

területfelhasználási egységeket feltüntető tervlapján ábrázoltuk a módosulás övezeti jeleivel együtt
úgy, hogy a változásokat feltüntető területegységeket a csomóponti, illetve az azok közötti szakaszok
jelölik ki (narancsszínű srafozzással jelölve a változás alá vont területeket, illetve narancsszínű
folytonos vonallal a tervezett szabályozást).

Áttekintő ábra: A 8-as út, Körgyűrű menti beavatkozások szerinti területegységek (1-8) valamint a
vasútfejlesztés által érintett belterületi területegységek (10-12) a TSZT kivonatán
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1. Budapesti úti csomópont térsége

Belterület, K-ről Ny-i irányba haladva:
A korábban tervezett Gksz övezet alakja kis mértékben megváltozik, a terület feltárását biztosító
körforgalom helyének kialakításával. A terv törekszik a módosuló területek területegyenlegének
biztosítására. A tervezet belterület határ a csomópont kiszabályozásához igazodik
A Tesco melletti gazdasági területek feltárást biztosító csomópont térsége É-on a Gksz jelű
gazdasági, jelenleg be nem épített területek, míg D-en mezőgazdasági területek egy részét veszi
igénybe. (Gksz > KöU)
A 110 km/h sebességet biztosító ív nyomvonala mezőgazdasági területeket vesz igénybe. (Má-2
>KöU)

A megmaradó csomópont D-Ny-i részén a korábban fenntartott közlekedési terület egy része a
kialakult telekállapotnak megfelelően Véderdő besorolást kap.
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2. A Budapesti úti csomópont és az Almádi úti csomópont közötti szakasz

Belterület, É-ról D-i irányba haladva:
A telepszerű lakóterületeket (Ln) az úttól
elválasztó 70-100 m széles közpark (Zkp)
területe

növekszik,

a

tervezett

szélesség

növekmény 5-15 m közötti (KÖu > Zkp).
A kertvárosias lakóterületeket védő 15-50 m
széles közpark (Zkp) területe kis mértékben
növekszik, a tervezett szélesség növekmény 37 m közötti (KÖu > Zkp).
A Zkp és a Gksz jelű területek között minimális
mértékben (0,5-1,0 m) növekszik a lakóterület.
A

lakóterületek

felé

zajvédőfal

létesítése

tervezett.
A Gksz jelű terület felé az út tervezett
szélesség növekménye 4-6 m közötti (Gksz >
KÖu).

Külterület, É-ról D-i irányba haladva:
A tervezett kisajátítási határvonal jelentősen
nem tér el a tervezett szabályozástól, az északi
szakaszon jellemzően a mezőgazdasági terület,
a délin kis mértékben a közlekedési terület
növekszik. (KÖu > Má-2).
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3. Az Almádi úti csomópont térsége

Belterület, K-ről Ny-i irányba haladva:


A Körgyűrű mentén a Gksz jelű terület felé az út tervezett szélesség növekménye 4-6 m
közötti (Gksz > KÖu).



Az Almádi út ÉK-i oldalán – biztosítva a kerékpárút helyét is - csökken a jelenleg
közlekedési célra fenntartott terület a gazdasági javára. (KÖu > Gksz)



A telepszerű lakóterületek (Ln) egy része a Dornyai B. u. -i tervezett körforgalomnál
közlekedési terület besorolást kap (Ln > KÖu).



Az itt található gazdasági terület (egy ingatlan, jelenleg növénykereskedelemmel
foglalkozó telephely) jelentős részét igénybe veszi a csomópont. Így D-i irányban kerül
pótlásra Gksz terület. A terület beépítését meghatározza a tervezett építési hely
lehatárolás.



Ettől Délre a korábban fenntartott jelentős méretű közlekedési terület csökken, a tervezett
véderdő (Ev tervezett szélesség növekménye 40 - 60 m közötti (KÖu > Ev) Ugyanígy a
Körgyűrű és a kertvárosias lakóterület között a korábban fenntartott mintegy 10 m széles
véderdő sáv mellett a tervezett véderdő terület (Ev) tervezett szélesség növekménye 2022 m közötti (KÖu > Ev).



Ugyanígy a Körgyűrű D-i oldalán a tervezett zöldterület (Zkp) tervezett szélesség
növekménye 10-12 m közötti (KÖu > Zkp).

Külterületi szakasz, D-K-i oldal:
A tervezett kisajátítási határvonal jelentősen nem tér el a korábban tervezett szabályozástól, az északi
és déli szakaszon jellemzően a mezőgazdasági terület, a kettő között kis mértékben a közlekedési
terület növekszik. (KÖu > Má-2).
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4.

A Füredi úti csomópont térsége

Belterület, K-ről Ny-i irányba haladva:
A csomópont korábban fenntartott helyének alakja jelentős mértékben megváltozik. Az ÉK – DNy-i
területek helyett a Füredi úti tengelyre tükrözött ÉNy – DK – i területeket veszi igénybe.


Az ÉK-i oldalon a Vt jelű u.n. „Baumax” terület jelentős mértékben növekszik, a tervezett
szélesség növekménye 35 – 70 m közötti (KÖu > Vt).



A z ÉNy-i oldalon a záportározó alakja változik a rendelkezésre bocsátott szakági terv alapján:
a korábbi DK – ÉNy-i hossztengely helyett egy erre merőleges kialakítású, s közel azonos
méretű tározó kerül kialakításra, igénybe véve a terület DNy-i oldalán található mezőgazdasági
és véderdő területeket (Ma > VG, Ev > VG) .



Ugyanígy a tervezett csomópont ÉNy-i oldala közlekedési területe igénybe veszi a korábbi
záportározó, valamint véderdő területek egy részét (VG > KÖu, Ev > KÖu).



A csomópont DK-i oldalán fenntartott településközpont vegyes (Vt) – eddig be nem épített
terület mintegy harmada kerül közlekedési területi besorolásba, míg a Körgyűrű D-i oldalán a
tervezett zöldterület (Zkp) tervezett szélesség növekménye 5-10 m közötti (KÖu > Zkp).
A gázfogadó telkének megközelítése változik: a településszerkezeti terven is feltüntetett
területfelhasználási egységek kerülnek kialakításra, ekkor a Déli Intézményközpont feltáró
útjáról (Bottrop u) biztosítható.



A csomópont DNy-i oldalán fenntartott közlekedési célú terület jelentős mértékben csökken a
csatlakozó mezőgazdasági területek javára (KÖu > Má-2)

Ezzel együtt javasolt a terezett belterülethatár korrekciója a tervezett szabályozási vonalhoz igazítva.
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5.

A Füredi úti csomópont és a Tapolcai úti csomópont közötti szakasz

Belterület, K-ről Ny-i irányba haladva:
A vegyes, kertvárosias, kisvárosias lakóterületeket, valamint a temető területét védő tervezett
véderdősáv a szakasz K-i és Ny-i oldalán kismértékben növekszik a közlekedési célra fenntartott
területek rovására, a növekmény mértéke 3-5 m közötti (KÖu > Ev), míg a középső szakaszon
kismértékben, 6-10 m mélységben csökken (Ev > KÖu).

Külterületi szakasz, DNy-i oldal:
A tervezett kisajátítási határvonal jelentősen nem tér el a korábban tervezett szabályozástól, a K-i
szakaszon jellemzően a mezőgazdasági terület, a Ny-i szakaszon a közlekedési terület növekszik kis
mértékben, a tervezett növekmény szélessége mindkét szakaszon 3-10 m közötti. (KÖu > Má-2).
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6.

A Tapolcai úti csomópont térsége

Belterület, K-ről Ny-i irányba haladva:
A csomópont térsége nagy távlatban jelentős kiterjedésű közlekedési terület számára fenntartott
területként szerepel a hatályos településszerkezeti terven. A szabályozási terv a Város felé eső
területen fenntartja a területbiztosításhoz szükséges helyet.
A Tapolcai úti csomópontban nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. Közlekedési
szempontból új elem a temető előtti korábban is tervezett parkoló területek, illetve szemben a
Takácskert feltárását biztosító József A. utcai csomópont összevonása a 8-as úti kapcsolattal.
A korábban fenntartott közlekedési sáv szélessége a csomópont É-Ny-i részén csökken, helyette a
véderdő terület növekszik.

Külterületi szakasz, D-i oldal:
A tervezett útterület mezőgazdasági besorolású területeket vesz igénybe, az átlagos növekmény
szélességi mérete 130 m (KÖu > Má)
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7.

A Tapolcai úti csomópont és a Pápai úti csomópont közötti szakasz

A szakasz végig külterületen halad É-K-i oldal:
Az út ezen szakaszán a tervezett szabályozás mintegy kiegyenlíti a közlekedési és véderdő területeket,
a változás szélességi mérete max. 10 m. A 8-as út mentén megszűnő földutak miatt szükséges új
földút hálózat elemei irányadó telekhatár jelöléssel kerültek feltüntetésre. Ezek nyomvonalvezetését
meghatározta az az igény, hogy tervezett fejlesztési területeket (Sós-Köves) ne érintsen ez a hálózat.

DNy-i oldal:
A tervezett útterület mezőgazdasági besorolású területeket vesz igénybe, az átlagos növekmény
szélességi mérete 10 m (KÖu > Má)
A Természetközeli terület kijelölése, mint amely biztosítani hivatott a biológiai aktivitás érték
egyensúlyát az út ezen szakasza mellett, nyugati irányban került kijelölésre. (Önkormányzati tulajdonú
mezőgazdasági ingatlan)
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8.

A Pápai úti csomópont

A Pápai úti csomópont a meglévő beépítésre szánt területtől É-Ny-i irányban új helyen valósul meg, a
már kialakult beépítést nem módosítja.
Nem használja fel a Pápai út jelenlegi körforgalmi csomópontját, hanem attól nyugatra egy új
körforgalmi csomópontot alakít ki. A 8. sz. főút főpályájáról érkező rámpák és a Pápai út, valamint a
Csatári út kereszteződésénél hagyományos, egysávos körforgalmi csomópontok tervezettek.
Az É-i oldalon véderdőből közlekedési területek, míg a D-i oldal egy részén véderdőből közlekedési
területek, illetve a korábban fenntartott, de mára szükségtelenné váló közlekedési területekből
véderdő lesz.
A tervezett belterülethatár a beépítésre szánt terület határára kerül.
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A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
Az Országos Területrendezési Tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (OTrT) az Országgyűlés a 2008.

évi L. törvénnyel módosította.

A nyomvonal a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati
vasútvonal kategóriaként szerepel az Ország Szerkezeti Tervén.

Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése az 5/2005. (V.27.) számú rendeletével fogadta el a
megye területrendezési tervét (VMTrT). A nyomvonal törzshálózati vasútvonal (nemzetközi és
országos) a térségi szerkezeti terv szerint.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/A.§ (2) bek. b) pontja
szerint a településrendezési tervek készítése során „az országos és térségi jelentőségű műszaki

infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt
nyomvonal-változattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt”.

OTrT Szerkezeti Terv - kivonat

VMTrT Szerkezeti Terv 2005 (a munka indítása
idején hatályos) - kivonat

VMTrT Szerkezeti Terv 2011 (jelen munka indítása óta jóváhagyott)– kivonat:
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TERVEZETT NYOMVONAL-HOSSZ VÁLTOZÁS VESZPRÉM MJV IGAZGATÁSI TERÜLETÉN:

A nyomvonal hossz változás mindkét esetben a +/- 5% érték alatta marad, tehát megfelel.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a meglévő vasúti nyomvonal illetve a 8-as út minimális
korrekciója megfelel a területrendezési terveknek.
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TERVEZETT BELTERÜLET HATÁRVÁLTOZÁS:
Fekete: hatályos
Piros: TSZT-ben szereplő tervezett
Kék: Jelen módosítás során javasolt
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ÖSSZEFOGLALÓ
Településtervezési eszközök


A vasúti nyomvonal illetve a 8-as út minimális korrekciója megfelel a felsőbb szintű



Településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv szinten a szükséges módosítások
biztosíthatók.

területrendezési terveknek.

Terület biológiai aktivitásértékének változása
A munka során az övezeti változtatások úgy kerültek meghatározásra, hogy összességében az övezeti
változással érintett területek biológiai aktivitásértéke ne csökkenjen. Veszprém vasúti területek melletti
többlet biológiai aktivitás érték, így kompenzálja a 8-as út szabályozása során kialakult hiányt,
számszerűsítve a 8-as út mellett a biológiai aktivitásérték egyenleg 38,447573 értékű hiányt, míg a
vasúti területeknél 40,471769 értékű többletet mutat, azaz mindösszesen 2,024196 értékű
biológiai aktivitásérték növekedés regisztrálható a szabályozások végeredményeként. Azaz a terv
megfelel a biológiai aktivitás érték szinten tartására vonatkozó előírásoknak.
A szabályozás során a biológiai aktivitás érték visszapótlása miatt sor kerül a Tk jelű, ”Természetközeli
terület” övezet bevezetésére. A város területén jelenleg ezen övezet ősgyep kategóriája kerül
meghatározásra, mely a település területén több helyen is megtalálható. Az út nyomvonalának
pótlására a Papod és Miklád (HUBF20002) Natura 2000 területen belül Hrsz: 0348, 0331/1-5
telkek vasúti pálya kialakítása után visszamaradó területei, valamint a Csatár-hegy és Miklós Pálhegy SCI Natura 2000 területen belüli Hrsz: 057 kerülnek ezen övezetbe. Ezen a területen
korábban mezőgazdasági övezet volt érvényben. Ez az övezeti besorolás biztosítja, hogy a területen
épület, építmény nem helyezhető el, még a mezőgazdasági tevékenység folytatása céljából sem, így a
meglévő természeti értékek megőrzését jobban szolgálja.
Természetvédelem
Összességében kijelenthető, hogy a Natura 2000 területnek csupán peremrészére lehet hatással az
építési tevékenység, nem rontja a Natura 2000 terület koherenciáját, ökológiai hálózatokban betöltött
szerepét, mivel meglévő útról van szó. Nem okozza Natura 2000 jelölı fajok egyedeinek pusztulását
vagy jelentős mértékű zavarását, illetőleg nem okozza Natura 2000 jelölő élőhelyeinek állományainak
pusztulását vagy átalakítását.
Zajvédelem
Vasút: Kádárta lakóterületi része mellett zajvédő fal létesítése is szükséges ahhoz, hogy a
lakóépületeknél jelenleg meglévő éjszakai határérték feletti zajterhelés a határértékek alatti lehessen.
8-as út: Jól láthatóan a Budapesti úti csomópont és a Tapolcai úti csomópont közötti szakaszon több
helyen is szükséges zajvédelmi létesítmények elhelyezése az előírt határértékek teljesülése érdekében.
A vizsgálati terület jelentős részét sűrű beépítettség jellemző, ezért zajárnyékoló fal alkalmazása
indokolt a terület zajterhelésének csökkentése érdekében.
A modellezés segítségével magasságilag méretezett zajárnyékoló falak hatására az előírt határértékek
teljesülni fognak.
Védőtávolságon belül egyedül a Tapolcai úti csomópont és a Budapesti úti csomópont közötti
szakaszon vannak védendő épületek. A zajvédelmi okokból zajvédő erdősáv és közparki terület van
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jelenleg is a Balatonalmádi és a Budapesti úti csomópontok között. Igaz ezen zajvédő zöldfelületek
céljára kijelölt sávokat a város több ütemben már elkezdte felélni és bennük a ténylegesen zajvédő
fásítás több helyen hiányos, hiányzik. Ezen kívül a Rómer Flóris utcai lakóházak védelmének
érdekében zajvédelmi töltés helyezkedik el a 49+850 – 50+050 km szelvények között. A jelenlegi
zajterhelési állapot vizsgálata során a zajvédelmi töltés zajárnyékoló hatása figyelembevételre került.
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……./2011. (…) VMJVÖK. határozata a
Településszerkezeti Terv módosításáról
MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HÉSZ MÓDOSÍTÁS RENDELETTERVEZET
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……/2011. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 61/2003. (XII.22.) Ör.
módosításáról

MÓDOSULÓ SZABÁLYOZÁSI TERV
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……./2011. (…) VMJVÖK.
határozata a Településszerkezeti Terv módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
határozat melléklete szerint - módosítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
241/2003.(XII.18.) Kh.-val jóváhagyott és a 62/2011.(IV.1.) Kh.-val módosított, a budapesti székhelyű
MŰ-HELY Zrt. által készített Településszerkezeti Tervét.
Településszerkezeti terv leírás módosítása:
1.3 A sajátos építési használat szerinti beépítésre nem szánt terület a következő elemmel egészül ki:
1.3.6. Természetközeli terület.
A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a módosításokat a Településszerkezeti Terven vezettesse át.
Felelős: Horváth Gábor főépítész
Határidők: a rendelet kihirdetését követő 30. nap
Veszprém, 2011..

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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HÉSZ MÓDOSÍTÁS REND ELETTERVEZET
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……/2011. (…..) rendelete
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
61/2003. (XII.22.) Ör. módosításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló - többször
módosított - 61/2003. (XII.22.) Ör. (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

(1) A HÉSZ 11.§ új (19) bekezdéssel egészül ki:
A 8. sz. főút csomópontjainak minőségi paraméterei:
• 8. sz. főút – 72. sz. főút – különszintű csomópont (meglévő)
• 8. sz. főút – 82. sz. főút - Budapest út – különszintű csomópont-rendszer (részben
meglévő)
• 8. sz. főút – 7217.j. mellékút – különszintű csomópont (tervezett)
• 8. sz. főút – 73. sz. főút – különszintű csomópont (tervezett)
• 8. sz. főút – 7301. j. mellékút – különszintű csomópont (tervezett)
• 8. sz. főút – Pápai út - különszintű csomópont (tervezett)
(2) A HÉSZ 11.§ új (20) bekezdéssel egészül ki:
A Székesfehérvár - Veszprém – Boba vasútvonal közúti átjáróinak minőségi paraméterei:
• 379+000 kmsz, földút – különszintű keresztezés, közúti felüljáróval (tervezett)
• 82. sz. főút új nyomvonala – különszintű közúti keresztezés (tervezett)
• 411+54 kmsz, 82106. j. mellékút – szintbeni keresztezés, útátjáró (meglévő)
• 418+70,5 kmsz, 82. sz. főút jelenlegi nyomvonala – különszintű keresztezés, közúti
felüljáróval (meglévő, átépítendő)
• 428+22,97 kmsz, földút – különszintű keresztezés (meglévő, átépítendő)
• 452+51 kmsz, Jutas utca (belterületi gyűjtőút) – szintbeni útátjáró (meglévő)
• 468+77 kmsz, földút, szintbeni keresztezés, útátjáró (tervezett)

2.§

(1) A HÉSZ új 17.§-sal egészül ki:
Természetközeli terület
(1) A természetközeli területek övezete az alábbi:
a)

Tk

ősgyep.

(2) A természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet.
(2) A HÉSZ 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. §.
számozása 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. §
számozásra változik.
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3.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Veszprém, 2011.. …...

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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