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1. ELŐZMÉNYEK , TERVEZÉSI PROGRAM  
 
Kapuvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete településszerkezeti tervét a 191/2004. (XI.28.) 
Kt. határozattal, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a 41/2004. (XI.16.) Kt. 
rendelettel hagyta jóvá. A tervek módosítására legutóbb 2014. évben került sor. (92/2014 (V.29.) 
ökt. határozat, 11/2014 (V.30.) önkormányzati rendelet). A gyorsforgalmi út környékét a 
módosítások nem érintették. 
 
Kapuvár Város 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, a 
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítását határozta el 165/2016 (VI.14.) 
KT határozat. A partnerségi egyeztetés szabályait a 183/2013. (X.28.) KT határozatban rögzítette. 
 
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:     K.II.A 110km/h 
 Tervezési sebesség:     vt=110 km/h 
 Koronaszélesség:     24,60 m 
 Épített burkolat szélessége:    7,50 m 
 Forgalmi sáv szélessége:    3,50 m 
 Forgalmi sávok száma:     2x2 
 Leállásra alkalmas padka szélessége:   2,50 m 
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 Padka szélesség:     1,00 m 
 Belső biztonsági sáv:     0,25 m 
 Külső biztonsági sáv:     0,25 m 
 Középső elválasztó sáv:     3,60 m 
 

A csomóponti ágak keresztmetszeti kialakítása az alábbi: 
 
 Koronaszélesség:      8,00 m 
 Épített burkolat szélessége:    6,00 m 
 Forgalmi sáv szélessége:    3,50 m+2,00m 
 Forgalmi sávok száma:     1 
 Padka szélessége:     1,00 m 
 Külső biztonsági sáv:     0,25 m 
 
Üzemi lehajtó 

 Kopóréteg szélessége     3,50 m 
 Padka       1,25 m 
 Korona szélesség     6,00 m 
 
Keresztmetszeti kialakítás 
 

 

Az M85 gyorsforgalmi út mintakeresztszelvénye 
 
A tervezett nyomvonal jellemzői 
 
Az M85 jelű gyorsforgalmi út Kapuvár területén a belterülettől és a GYSEV vasútvonaltól délre 
halad keresztül. A város keleti, Babót felőli részén különszintű csomópontot képez a 8611. jelű 
Kapuvár – Beled országos mellékúttal, ahonnan közvetlenül kiágazik a 8613. jelű Kapuvár –
Cirák országos mellékút. A Kis-Rába, A vámház-ér és a Répce folyó fölött a gyorsforgalmi út 
felüljáróval megy át. A tervezett gyorsforgalmi út miatt a jelenlegi mezőgazdasági úthálózatról 
megközelíthetetlenné váló földek megközelítésére új földutak épülnek, de a gyorsforgalmi úttal 
kettévágott földutak egyikét sem vezetik át az M85 fölött, vagy alatt. 
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Kivonat a tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvonaltervéből (FŐMTERV Zrt., 2016.11.) 

 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (Talent-Plan Kft, 2014) 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből (Talent-Plan Kft, 2014) 

 
2. RENDEZÉSI LEÍRÁS  

A hatályos településrendezési tervek és a tervezett nyomvonal összevetése 
 
Az M85 jelű út nyomvonala a hatályos településszerkezeti terven jelölthöz képest kis eltérést 
mutat. A Kis-Rába folyótól keletre eső szakaszon az újnyomvonal kicsit északabbra tolódik, a 
folyótól nyugatra eső szakaszon pedig kicsit délebbre vezet. 
Lényeges különbség, hogy a hatályos tervek a gyorsforgalmi úton egy különszintű csomópontot 
jelölnek a településszerkezeti tervben tervezett szerkezeti elemként jelölt, Hövej irányú 
önkormányzati mellékúttal. A gyorsforgalmi út műszaki tervei ezt a csomópontot nem 
tartalmazzák, ezért ennek törlése szükséges. A hatályos településszerkezeti terv a Zrínyi Miklós 
utca folytatásaként egy gyűjtőúttal keresztezi a gyorsforgalmi utat. Ez a keresztezés nincs bent az 
útműszaki tervekben, ezért ezt is törölni szükséges.  A gyorsforgalmi út mellett északon egy 
tartalék ipari területet jelöl a településszerkezeti terv, amelyet a település közlekedési rendszerébe 
egy a keleti iparterületet és a nyugati kereskedelmi, szolgáltató területet összekötő gyűjtőút köt 
be. A gyorsforgalmi út műszaki megoldásainak tükrében felül kell vizsgálni a hatályos tervek 
szerinti csomóponthoz kapcsolódó iparterületi fejlesztést s az ehhez hozzárendelt közlekedési 
vonalakat, illetve a szomszédos településre irányuló tervezett önkormányzati utakat.  
 
A szabályozási terven kijelölésre kerül a műszaki tervekben meghatározott útterület, az országos 
mellékút új nyomvonala.  
Kiszabályozásra kerülnek az új mezőgazdasági utak, amelyek a tervezett gyorsforgalmi út miatt a 
jelenlegi mezőgazdasági úthálózatról megközelíthetetlenné váló földek megközelítésére 
szolgálnak, valamint a gyorsforgalmi út keresztezésénél a vízfolyások mederkorrekcióinak 
helyigénye. 
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Településszerkezeti változások 

 
 

Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
 
 

 
 
Az önkormányzat írásbeli állásfoglalása szerint, a gyorsforgalmi út műszaki megoldásai miatt, de 
abból szükségszerűen nem következően,, mind a tervezett tartalék ipari terület, mind a Hövej felé 
tervezett önkormányzati mellékút és gyűjtőút, mind pedig az iparterületet a belterülethez 
kapcsoló gyűjtőút településrendezési tervi jelölése okafogyottá válik, ezért ezeket a tervekből 
törölni kell. 
 
Szabályozási tervi és a helyi építési szabályzatot érintő változások 

A szabályozási terv a településszerkezeti tervnek megfelelően módosul: 

• Szabályozási vonallal (vagyis a köz- és magánterületet elválasztó tervezett vonallal) 
lehatárolásra kerülnek a közlekedési területek: a gyorsforgalmi út területe, az új 
mezőgazdasági földutak területei. Kiszabályozásra kerül a vízfolyások helyigénye. A törölt 
tervezett tartalék ipari terület és a közlekedési vonalak területe mai művelési ágának 
megfelelően mezőgazdasági területi besorolást kap. 

területfelhasználási 
változások: törölt 
tartalék ipari terület 

 gyorsforgalmi út új nyomvonala        
 

közlekedésszerkezeti 
változások: törölt tervezett 
önkormányzati mellékutak 
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Kivonat a módosított szabályozási tervből 

 

 
A MÓDOSÍTÁS HATÁSAI  

Területfelhasználás 
A módosítás következtében kijelölésre kerül a gyorsforgalmi út és kapcsolódó közlekedési 
létesítményei helye, területe. A tervezett tartalék ipari terület – mert nem lesz csomópont a 
gyorsforgalmi úton, törlésre kerül. 
 
Közlekedésszerkezet 
A települési közlekedésszerkezet mai állapota nem változik. A tervezett fejlesztések, amelyek a 
gyorsforgalmi út műszaki terveinek megváltozása miatt ellehetetlenülnek, vagy szükségtelenek 
lesznek, törlésre kerülnek. 
 
Közművek 
A gyorsforgalmi úttal keresztezett közművek érintett szakaszai kiváltásra kerülnek (20 kV-os 
elektromos légvezeték, nagyközépnyomású gázvezeték). 
 
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, kivéve a vasúti lakóház, amely elbontásra kerül. 
 
Örökségvédelem 
A tervezett beruházás régészeti lelőhelyet nem érint, műemlékre, helyi védett értékre nincs 
hatása. 
 
Természetvédelem 
A gyorsforgalmi út nyomvonala keresztezi a vízfolyásokat, amelyek NATURA 2000 
természetmegőrzési terület kategóriába soroltak. 

új földutak                                      tervezett gyorsforgalmi út területe           országos mellékút új szakasza 
 



10 
 

 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                        KAPUVÁR  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

3. TERVIRATOK
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