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1.

ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM

Bogyoszló község településrendezési tervét 2005. évben készítették el. 2013-ban és 20014. évben a terv
kisebb módosítására került sor. A 2013. évi módosítás során a települést érintő M85 gyorsforgalmi út egy
szakaszát korrigálták.
Bogyoszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadva a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt meghatalmazásával eljáró Csorna - Sopron Konzorcium vezető tagja, az UTIBER Közúti
Beruházó Kft településrendezési tervek módosítására tett kezdeményezését. 35/2016 (V.25.) számú
testületi határozatával a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítását fogadta el.
A Testület meghozta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 33/2015 (V.27.) számú határozatát.
A településrendezési terv módosításának oka:
A Csorna – Sopron Konzorcium, mint az „M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg - Sopron kelet –
Sopron országhatár közötti szakasz 2*2 sávos gyorsforgalmi út (31+550 – ~ 94+582 km sz. között),
valamint ~4 km hosszú 2*1 sávos 7,50m burkolat szélességű elkerülő út (Sopron ÉNY-i tehermentesítő)
építéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és ahhoz kapcsolódó egyéb szakági
tervek készítése, engedélyezésre beadása, az engedélyezésben való részvétel, amennyiben szükséges a
környezetvédelmi engedélyek módosítása és az ehhez tartozó dokumentációk elkészítése” projekt
tervezési munkáinak közbeszerzési nyertese nevében, a közbeszerzési feladat részeként, az UTIBER
Közúti Beruházó Kft kezdeményezte a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosítását.
A településrendezési terv módosításának célja:
A hatályos településrendezési tervekben a tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út nyomvonala a véglegesen
kiválasztott nyomvonaltól eltérő helyen szerepel. Cél a végleges nyomvonal településszerkezeti tervbe
illesztése és a szabályozási tervben az út és kapcsolódó létesítményei (földutak, felüljárók, aluljárók,
módosuló főúti, mellékúti nyomvonal szakaszok) számára szükséges területek kijelölése.
A településrendezési terv módosításának várható hatása:
A településrendezési tervek által is megalapozottan lehetővé válik a megye kelet-nyugati irányú fő
közlekedési tengelyét jelentő, tervezett M85 jelű gyorsforgalmi út megépítése, tehermentesítve ezzel a
települések lakott területén áthaladó 85 számú főutat és így a lakókörnyezetet.
Beruházási alapadatok
M85 autóút: Az autóút keresztmetszetét 2x2 forgalmi sávval, 2,50 m széles leállásra alkalmas stabilizált
padkával és mellette 1,0 m széles földpadkával alakítottuk ki, diszpozíció szerint:
A főbb tervezési paraméterek a következőek:
Tervezési osztály:
Tervezési sebesség:
Koronaszélesség:
Épített burkolat szélessége:
Forgalmi sáv szélessége:
Forgalmi sávok száma:
Leállásra alkalmas padka szélessége:
Padka szélesség:
Belső biztonsági sáv:
Külső biztonsági sáv:
Középső elválasztó sáv:
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A csomóponti ágak keresztmetszeti kialakítása az alábbi:
Koronaszélesség:
Épített burkolat szélessége:
Forgalmi sáv szélessége:
Forgalmi sávok száma:
Padka szélessége:
Külső biztonsági sáv:

8,00 m
6,00 m
3,50 m+2,00m
1
1,00 m
0,25 m

Kopóréteg szélessége
Padka
Korona szélesség

3,50 m
1,25 m
6,00 m

Üzemi lehajtó

Keresztmetszeti kialakítás

Az M85 gyorsforgalmi út mintakeresztszelvénye

Az M85 jelű gyorsforgalmi út települést érintő tervezett nyomvonala

Kivonat a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonaltervéből (2016.11.22
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2. RENDEZÉSI LEÍRÁS
A hatályos településrendezési terveket megállapító határozat és rendelet
Bogyoszló község településrendezési tervét 2005. évben készítették el. 2013-ban és 20014. évben a terv
kisebb módosítására került sor. A 2013. évi módosítás során a települést érintő M85 gyorsforgalmi út egy
szakaszát korrigálták.
A hatályos településrendezési tervek és a tervezett nyomvonal összevetése
A település 2005. évben jóváhagyott tervei még az akkori tervezési állapotnak megfelelően tartalmazták
az M85 nyomvonalát.
A nyomvonalat időközben jelentősen módosították: a gyorsforgalmi út a tervek szerint nem Jobaháza és
Bogyoszló belterületi területei között, hanem Jobaháza és Rábatamási között fog vezetni. Ezt a változást a
hatályos tervek nem tartalmazzák (kivéve a 2013. évi módosítás során rendezett rövid szakaszt, mely
kívül esik a jelenlegi tervezési szakaszon.)
Előzőek miatt szükséges az új nyomvonal beillesztése a településszerkezeti tervbe, a helyi építési
szabályzatba illetve a szabályozási tervbe is.
A településszerkezeti tervet érintő változások:
Az M85 gyorsforgalmi út új nyomvonala a hatályos tervekhez képest megváltozott helyen érinti
Bogyoszló község közigazgatási területét, a jelenlegi módosítással a gyorsforgalmi út az új nyomvonalon
kerül be a településszerkezeti tervbe.
Az új nyomvonal a község beépített területeitől messzebb, attól északabbra, a település közigazgatási
területének mezőgazdasági felhasználású területeit érinti.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (Forrás: Tér-Háló Kft., 2005)
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Forrás: Tér-Háló Kft., 2013)

Kivonat a módosított szerkezeti tervből (munkaközi tervlap)
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Forrás: Tér-Háló Kft., 2005)

Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Forrás: Tér-Háló Kft., 2013)
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Kivonat a módosított szabályozási tervből (munkaközi tervlap)

Szabályozási tervi és a helyi építési szabályzatot érintő változások
Szabályozási tervi változások
A szabályozási terv a településszerkezeti tervnek megfelelően módosul, a Szabályozási terven kijelölésre
kerül az M85 gyorsforgalmi út új nyomvonala.
1. Lehatárolásra kerülnek a közlekedési területek: az autópálya, a tervezett főút, illetve a
mezőgazdasági utak módosuló területei.
2. Autópálya övezetként kerülnek lehatárolásra az autópálya sávjai, amelyek a közlekedési
létesítmények számára szükségesek.
A helyi építési szabályzatot érintő módosítások
A helyi építési szabályzatba belekerülnek a közlekedési terület közlekedéshálózatban betöltött szerepük
szerinti övezetei.
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3. A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI
Területfelhasználás
A módosítás következtében kijelölésre kerül a gyorsforgalmi út és kapcsolódó közlekedési létesítményei
helye, területe. A szükségtelen korlátozások megszűnnek.
Közlekedésszerkezet
A települési közlekedésszerkezet lényegileg nem változik.
Közművek
Az M85 gyorsforgalmi út új nyomvonala által érintett közművek kiváltásra kerülnek.
Örökségvédelem
A tervezett nyomvonal 100 m-es sávjában régészeti lelőhelyek találhatók.
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások
kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti
örökség elemei. Minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó tevékenység engedélyköteles.
Környezeti elemek
A beruházáshoz készült környezeti hatástanulmány megállapítása szerint a gyorsforgalmi út működéséből
a környezetre gyakorolt hatások a területén túlra nem terjednek, beépített területeket nem érintenek.
Természetvédelem
A tervezett gyorsforgalmi út a település területén nem érint országos, vagy helyi jelentőségű védett
természeti területet, továbbá Natura 2000 területet.
A Kiemelten fontos Magas Természeti Értékű Terület övezete érinti a települést.
Tájsebnek minősíthető, mint negatív látványelemek a nyomvonalakat keresztező elektromos vezetékek.

Tájvédelem
A tájképi potenciál meghatározása alapján kijelenthető, hogy a tervezett nyomvonal nem vesz igénybe
tájképi jelleg szempontjából értéket képviselő, változatos területeket. A tervezési terület egésze
felszínmozgalmasság szempontjából egyhangúnak minősíthető. A tervezett út szakaszának 60-64 %-a
mindössze 3 m magas töltésen halad, ezzel kedvezően illeszkedik a tájképbe.
Levegőtisztaság-védelem
Közvetlen hatásterület
Közvetlen hatásterület az M85 autóút nyomvonala mentén, az emissziók által érintett terület. A közvetlen
hatásterület lakóterületet nem közelít meg. A várható levegőterheltség nem olyan mértékű, hogy a
kultúrnövényzetet károsíthatná. Mindamellett a jogszabály szerinti 50 m védőövezetre vonatkozó
előírások érvényesek.
Bár a forgalom a jövőben várhatóan tovább növekszik, a fajlagos emissziók távlatilag csökkennek. A
vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a figyelembe vett kritikus légköri viszonyok (0,3 m/s
szélsebesség) mellett a gyorsforgalmi út mindkét nyomvonalváltozata esetében a légterhelési szintek az
előírt 50 m-es védőövezeten belül teljesülnek. Ezen belül védendő ingatlan nem található.
Átlagos meteorológiai viszonyok mellett a határértékek már az útpálya területén belül teljesül.
Zajvédelem
Közvetlen hatásterület
A tervezett gyorsforgalmi út települési szakasza mentén a Kapuvári csomópontig 67,1 m a védőtávolság.
Ezen a területen belül lakott hely nem található, zajvédelmi intézkedésre nincs szükség.
Közvetett hatásterület
A közvetett hatásterület alatt azon utak 50-50 m-es környezete értendő, ahol az M85 autóút építése
következtében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés várható. A forgalmi vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a 85 sz. főút vizsgált forgalmi szakaszain kedvezőbb állapot alakul ki.
A kapcsolódó úthálózaton a zajterhelés többnyire nem változik, illetve csökken.
Rezgésvédelem
A tervezett gyorsforgalmi út települési szakasza mentén nincs rezgésterhelést okozó forrás. A tervezett út
hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, az továbbra sem fogja
meghaladni az előírt határértéket.
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4. TERVIRATOK
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