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ELŐZMÉNYEK 

 

1„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 10-én kelt KIFEF/65449/2017-NFM iktató-

számú levelében rendelte el a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat fejlesztés 

előkészítési feladatait NIF Zrt. felé. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium KIFEF/79716-1/2020-ITM iktatószámú, 2020. szeptember 

22-i levele szerint a Szombathely – Kőszeg közötti országos közutat távlati M87 gyorsforgalmi útként 

kell megvalósítani olyan paraméterekkel, hogy az autóút a távlatban autópályává fejleszthető legyen. 

Tervező feladata volt nyomvonalváltozatok tervezése és elemzése a Szombathely és Kőszeg közötti or-

szágos közúti kapcsolat, valamint a 87-89. számú főút Szombathelyhiányzó északkeleti elkerülő szakasz 

fejlesztés együttes vizsgálata - esetlegesen közös szakasz kialakításának lehetőségével - a párhuzamos 

fejlesztés elkerülése érdekben, továbbá tervezőnek az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 

Együttműködési Program keretében előkészítés alatt álló új 87. sz. főút Kőszeg - B61a Rattersdorf (Rőt-

falva) közötti összeköttetést is figyelembe kellett venni. A tervezés folytatásaként - a Tervtanács által 

elfogadásra javasolt nyomvonalakra - környezeti hatásvizsgálati eljárás került lefolytatásra, melynek 

eredményeként a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvé-

delmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya VA-06/AKF05/2177-36/2019. iktató-

számú határozata szerint 2019. november 28-án környezetvédelmi engedélyt adott. 

A Megrendelő NIF Zrt. 2019/S 245-603449 iktatószám alatt megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési 

eljárást indított "Szombathely-Kőszeg országos közúti kapcsolat tervezése" tárgyában. A Megrendelő a 

Tura-Terv Mérnökiroda Kft. által vezetett, a Tura-Terv Mérnökiroda Kft. és a Pannonway Építő Kft. által 

közös ajánlattevőt hirdette ki győztesként és kötött velük tervezési szerződést a munka elvégzésére a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (Kbt.) 131. §. rendelkezései alapján.” 

Jelen tervdokumentáció az „M87 gyorsforgalomi út (Szombathely - Kőszeg) 12+193,01 – 21+445.30 

km sz. közötti szakaszának Engedélyezési terve” alapján a gyorsforgalmi út létesítése érdekében, Lu-

kácsháza község településrendezési eszközeinek módosítását tartalmazza. 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyorsforgalmi út megvalósítását támogatja, 

s ennek érdekében a 63/2021. (VI. 2.) sz. polgármesteri határozatában elhatározta településrendezési 

eszközei módosítását. A határozat a dokumentáció részét képezi. 

A beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012.(XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1.65. pontjában „az M87 gyorsforgalmi út, Szom-

bathely és Kőszeg közötti szakasz megvalósítása” megnevezéssel szerepel, ami alapján nemzetgazda-

sági szempontból kiemelt jelentőségű, ezért a településrendezési eszközök módosítása a településfej-

lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

32. § (1) c) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében egyeztethető.  

A hatályos településrendezési eszközök 2013-ban készültek, ebből következően a tervdokumentációt a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-

közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

                                                
1 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz ÚTÉPÍTÉS - Gyorsfor-

galmi út - Engedélyezési terv, Készítette: Pannonway Kft., 2021. 
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rendelet (továbbiakban: Elj.r.) településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának al-

kalmazásával készítjük. 

Az Eljr. 3/A. § alapján a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei közül a települési főépítész meg-

határozta azon elemeket, melyek kidolgozása szükséges. Az önkormányzati főépítész tartalmat megha-

tározó feljegyzése az alátámasztó munkarész mellékletében található. 

A településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését - a fennálló veszélyhelyzetben 

érvényes szabályok betartása mellett - a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 21.) Önk. 

rendeletben megállapítottak szerint folytatta le. 

A tervezési munka végzéséhez az önkormányzat megkérte a hiteles digitális térképállományt a Lechner 

Tudásközponttól. Adatszolgáltatás száma: 2037 

A Biológiai aktivitás érték számítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében nincs szükség. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rend. szerinti környezeti 

vizsgálati eljárás lefolytatása nem kötelező, ugyanis a település egy részterületére készül a település-

rendezési eszközök módosítása. 

A tervezési terület, s azon belül az út nyomvonala nem érint régészeti lelőhelyeket. Az útépítési tervhez 

elkészült az Előzetes régészeti dokumentáció (készítette: Koller Melinda régész, Várkapitányság NZrt., 

2019.), mely részletesen tartalmazza az út teljes hosszán a régészeti értékek vizsgálatát, az értékvizs-

gálat eredményeit és az örökségvédelmi hatáselemzést. A településrendezési terv készítése során örök-

ségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges. 

A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Kovács Janka okl. településmérnök működött 

közre önkormányzati főépítészként. 

 

Egyeztetési eljárás 

A tervdokumentáció egyeztetését az Eljr. 42. § eljárásrendjének megfelelően folytatja le az önkormány-

zat. 

Első lépésként az elkészült terveket partnerségi egyeztetésre bocsátotta a polgármester 2021. július 

…-…-ig.  

Az Eljr. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a partnerségi egyeztetést az önkormányzat …/2021. (...) 

sz. döntésével lezárta. A határozat másolatát a dokumentációhoz csatoltuk. 
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MEGALAPOZO  VIZSGA LAT 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

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

Gyöngyösfalu a Gyöngyös-sík északnyugati részén fekszik, Szombathelytől 10 kilométerre északnyu-

gatra, a Gyöngyös-patak mentén. Határa a keleti oldalon sík, nyugaton észak-déli irányban szőlőhegy 

húzódik. 

A szomszédos települések: észak felől Lukácsháza, északkelet felől Pusztacsó, dél felől Gencsapáti, dél-

kelet felől Perenye, északkelet felől pedig Kőszegdoroszló. 

A település keleti szélén végighalad dél-északi irányban a 87-es főút, így az ország távolabbi részei felől 

ez a legfontosabb közúti megközelítési útvonala. A mai települést alkotó (korábban önálló) községrészek 

többségén azonban csak a 8721-es út húzódik végig, ezen érhető el a megyeszékhely, Szombathely 

belvárosa felől éppúgy, mint északi szomszédja, Lukácsháza irányából is. 

A hazai vasútvonalak közül a települést a Szombathely–Kőszeg-vasútvonal érinti, melynek egy megállási 

pontja van itt; Gyöngyösfalu megállóhely a központ keleti szélén helyezkedik el, közvetlenül a 87-es főút 

mellett. (forrás: wikipedia.org) 

 

Gyöngyösfalu földrajzi elhelyezkedése Vas megyében (forrás: Google Maps) 
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1.1.1. A tervezési terület elhelyezkedése a község közigazgatási területén 

A tervezési terület a külterület alábbiakban ábrázolt területrészeire terjed ki (lila vonallal jelölve a terve-

zett utak nyomvonala): 

 
A tervezett gyorsforgalmi út és csatlakozó utak valamint árkok által érintett telkek helyrajzi számai: 

184, 185, 0109/33, 0110, 0112/6, 0112/7, 0117, 0118/4, 0125/1, 0125/2, 0125/8, 0125/9, 0125/11, 

0125/12, 0125/13, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0133, 0134/1, 0134/2, 0137/5, 0137/6, 0137/9, 

0138, 0142, 0169, 0170/7, 0172, 0175/3,  0196/2, 0203/21 

 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával elfogadott Országos Fejlesztési és Területfej-

lesztési Koncepció 4.18. fejezetében Vas megyére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat fogal-

mazza meg: 

„ Észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése és azok-

hoz kapcsolódóan a megyén belől a települések elérhetőségének javítása, valamint a fejlesztések ered-

ményeiként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység bővítése.” 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnökének 26/2021. (V. 28.) sz. határozatával jóváhagyott Vas Megye Terü-

letfejlesztési Koncepciója tartalmazza a megye fejlesztésének stratégiai céljai között az alábbiakat: 

„A munkaerőhiány mérséklése érdekében a megyeszékhelyen, de annak közvetlen vonzáskörzetében is 

javítani kell a megfelelő életminőség alapfeltételeit, így gondoskodni kell a város bevezető útjainak és 

belső úthálózatának felújításáról, az M86-os gyorsforgalmi út még hiányzó déli elemeinek, valamint az 

M87-es út Szombathely-Kőszeg közötti települési szövetet elkerülő szakaszának és a nyugati körgyűrű 

hiányzó szakaszának kiépítéséről.” 

A tervezett gyorsforgalmi út összhangban van a területfejlesztési koncepciókkal. 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A tervezett változtatások területfelhasználás módosítást eredményeznek, de új beépítésre szánt terület 

kijelölése nem történik. A módosítás országos műszaki infrastruktúra hálózat beillesztésére irányul. 

A Vas Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvénnyel (a továbbiakban: MaTrT), továbbá a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 

14.) MvM rendelettel (továbbiakban. MvM rend.) összhangban 2021. évben megtörtént. A Vas megye 

területrendezési tervéről szóló Vas Megyei Közgyűlés 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a to-

vábbiakban: VMTrT) feldolgozta és pontosította az országos övezeteket, ezért a megyei területrende-

zési terv figyelembe vétele szükséges a településrendezési eszközök készítése során. 

A VMTrT Szerkezeti Tervén a tervezési terület nagyobb részben mezőgazdasági térségben, 

kisebb részben erdőgazdálkodási térségben található. Legkisebb részben érinti a települési 

térséget: 

 

  
Kivonat az Ország Szerkezeti Tervéből   Kivonat Vas Megye Szerkezeti Tervéből 

  

 

Vas Megye Területrendezési terve az egyes térségeket az alábbi méretekkel határozza meg: 
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A tervezési terület települési térségben elhelyezkedő részére a MaTrT 11. § d) pontja vonatkozik, 

melynek értelmében „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelöl-

hető”. A kijelölt közúti közlekedési területfelhasználás az előírásnak MEGFELEL. 

 

A tervezési terület erdőgazdálkodási térségben elhelyezkedő részére a MaTrT 11. § a) pontja vo-

natkozik, ami előírja: 

„az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó 

szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelem-

bevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni;” 

Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőket figyelembe véve ábrázoljuk az erdő területfel-

használást a tervezési területen belül. Új erdőt nem jelölünk ki. A megfeleltetést az erdők övezeténél 

ismertetjük. 

 

A tervezési terület mezőgazdasági térségben elhelyezkedő részére a MaTrT 11. § b) pontja vonat-

kozik, ami előírja: 

„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai 

és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;” 

A MaTRT 5. § (2) bekezdése megállapítja a mezőgazdasági térség fogalmát: 
„1. mezőgazdasági térség: az országos és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasz-

nálási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep - ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési 

ágba sorolt területek -, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a mezőgazdasági 

funkció hosszú távú fenntartása indokolt;” 

Mivel a fogalom szerint nem kizárólag mezőgazdaságilag művelt telkek tartozhatnak a mezőgazdasági 

térségbe, és a közlekedési felületekre ugyanúgy fed a mezőgazdasági térség, mint az egyéb telkekre, 

ezért az újonnan kijelölt közúti közlekedési terület nem csökkenti a mezőgazdasági térség területét. A 

tervezett módosítás esetében nem kell számolni a térség területének változásával, a módosítás az elő-

írásoknak MEGFELEL. 

 

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 

elhelyezésével kapcsolatos előírásokat a MaTrT 14. – 18. §-ai tartalmazzák. A jelen dokumentációban 

szereplő M87 sz. gyorsforgalmi út sem a MaTrT-ben, sem a VMTrT-ben nem szerepel, a szerkezeti tervek 

nem ábrázolják a nyomvonalát, ill. az érintett településeket sem állapítják meg mellékleteikben. Ebben 

az esetben az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. §-a rendezi a kérdést, mely rögzíti: 

„Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetében az országos és megyei területrendezési ter-

vekkel való összhang vizsgálata során - az országos vagy a megyei területrendezési eszközzel való 

egyezőség hiányában - az 1. mellékletet kell figyelembe venni.” 

A hivatkozott 1. mellékletben a tervezett műszaki infrastruktúra beruházás a következők szerint szere-

pel: 
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1. Országos közúti közlekedési projektek 
1.1. Gyorsforgalmi utak 

1.1.65. Az M87 gyorsforgalmi út, Szombathely és Kőszeg közötti szakasz 
megvalósítása 

 

A tervezési területet a következő térségi övezetek fedik 

 Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

  

 
Kivágat a VMTrT-ből    Adatszolgáltatás  

 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 

„8. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, a (…) települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-

hivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.  

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 

 

Az MvM rendelet vonatkozó előírása: 

„2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység területét 

elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt 

kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati te-

vékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.  

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések (…).” 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

A tervezett módosítás nem tartalmaz beépítésre szánt terület kijelölését, sem bányászati tevékenység 

végzését. A módosítás az előírásoknak MEGFELEL. 
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 Erdők övezete 

  
Kivágat a VMTrT-ből    Adatszolgáltatás 

A MaTrT vonatkozó előírásai: 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban 

erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében megha-

tározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a (…) által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezeté-

nek területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.   

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 

a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.  

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

A tervezett módosítás nem tartalmaz bányászati tevékenység végzését. A Vas Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályának VA/AF-EO/5051-2/2021. sz. ügyiratában küldött adatszolgál-

tatása szerint Lukácsháza területén az erdők nagysága a következő: 

 

 

A tervezett gyorsforgalmi út által igénybe vett nyilvántartott erdő nagysága: 0,29 ha, amit az alábbi 

ábrán illusztrálunk (fehér sraffozott felület az igénybevétel): 

 



13 

 

 

Az igénybevétel aránya az OEA nyilvántar-

tott erdők nagyságához képest: 0,31 %, 

ami kisebb, mint az övezet előírásában sze-

replő legfeljebb 5%, ezért a módosítás az 

előírásoknak megfelel. 

 

 

Adatszolgáltatás 

 

 

 Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 

 

 A VMTrT vonatkozó előírásai: 

10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési koncepciója 

és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az 

egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére. 

 



14 

 

Az övezet előírásainak való megfelelés: 

A tervezett módosítás nem tartalmaz beépítésre szánt terület, ezen belül kereskedelmi, szolgáltató gaz-

dasági területfelhasználás kijelölését.  A módosítás az előírásoknak MEGFELEL. 

A térségi területrendezési tervek további övezetei nem érintik, s ezzel az övezetek előírásai 

nem vonatkoznak a tervezési területre. 

 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott telepü-
lés fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

Az érintett szomszédos települések: Pusztacsó, Gencsapáti és Lukácsháza 

Pusztacsó: 

 

Pusztacsó község csatlakozó terü-
letei általános mezőgazdasági, va-
lamint különleges honvédelmi terü-
letek. Gyöngyösfalu területére át-
nyúlik a honvédelmi terült védő-
övezete. 
Kapcsolódó nyomvonalas elemek a 
Gyöngyösfalu – Pusztacsó össze-
kötő út. 
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Gencsapáti: 

 

A tervezési területtel érintett településrészhez csatlakozó telkek általános mezőgazdasági területfelhasz-

nálásba soroltak. Gyöngyösfalura átnyúlik a Gencsapáti területén található repülőtér repülési síkja és 

védőterülete. 

Lukácsháza: 

 

Lukácsháza csatlakozó területei legnagyobb részben általános mezőgazdasági területfelhasználásba so-

roltak, kis részben különleges sport területbe. Csatlakozó nyomvonalas elemek a vasút, valamint a keleti 

közigazgatási határnál közút, elektromos és gázvezetékek, valamint egy árok. A terv tartalmaz az M87 

sz. gyorsforgalmi út számára egy elméleti nyomvonalat. 
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1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési straté-
gia vonatkozó megállapításai 

Gyöngyösfalu településfejlesztési koncepcióját 2002-ben fogadta el a képviselő-testület a 34/2002. 

(IV.02.) számú önkormányzati határozattal, majd 2007-ben és 2012-ben módosításra került. A koncep-

ció nem tartalmaz fejlesztési javaslatot gyorsforgalmi útra vonatkozóan, a 87 sz. főút fejlesztését irá-

nyozza elő. 

 

1.6. A település településrendezési előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Lukácsháza hatályban lévő településrendezési eszközei: 

- településszerkezeti terv: 110/2015. (IX. 23.) Kt. határozattal elfogadva, 

- helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 10/2015. (IX. 29.) Önk. rendelettel elfogadva. 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Lukácsháza hatályos településszerkezeti terve a tervezési területre vonatkozóan az alábbiakat tartal-

mazza: 

 
(készítette: Mátis és Egri Tervező Kft.) 

A tervezéssel érintett területen 
belül a területfelhasználások leg-
nagyobb része általános mező-
gazdasági, kisebb részt erdő. 
 
Az M87 sz. gyorsforgalmi út egy 
elméleti nyomvonalát tartal-
mazza. 
 
A tervezett út ez ideig nem való-
sult meg, jelen tervezési munkát 
követően kerül engedélyezésre 
és megépítésre. 
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1.7. Táji és természeti adottságok vizsgálata2 

A tervezett Szombathely-Kőszeg gyorsforgalmi út nyomvonal döntően agrártájon halad át és nagyrészt 

szántókat keresztez. Természetszerű élőhelyként a kőszegi Alsó-erdő egy idősebb gyertyános-tölgyes 

foltja és a söptei gyakorlótér száraz gyepje érintett. Az út nagyrészt rossz természetességű, erősen 

átalakított élőhelyeket érint. Védett növényfajok közül a nyomvonal egy fajt érint közvetlenül. Az érintett 

állatfajok leginkább a mezőgazdasági területek széles ökológiai spektrumban élő fajaiból kerülnek ki, 

míg kisebb részben erdei állatok is érintettek Kőszegfalva és Kőszeg határában. Specialista fajok a 

nyomvonal területéről hiányoznak. A nyomvonaltól északkeletre mintegy 550 m-re található az alsóerdei 

tőzegmohás láp, mely ex lege védett lápterület és része az Országos Jelentőségű Természetvédelmi 

Területnek (Kőszegi-tőzegmohás láp TT). Bár a nyomvonal Natura 200 területet, illetve Védett Termé-

szeti Területet nem érint, több helyen halad át a Nemzeti Ökológiai Hálózat részein, sőt két esetben 

magterületet is érint. Fontos a magterületek érintettségénél az átjárhatóság biztosítása. 

 

1.8. Épített környezet vizsgálata 

1.8.1. Területfelhasználás vizsgálata 

A változással érintett telkek nagy része mezőgazdaságilag művelt, kisebb része erdő, de érintettek ár-

kok, valamint néhány négyzetméter nagyságban kivett művelési ágú telek. A tulajdonviszonyokat te-

kintve legnagyobb részben természetes személyek tulajdonát képezik. Néhány önkormányzati és állami 

tulajdonú telek is látható, ezek jellemzően közutak vagy árkok. 

  

                                                
2 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz Tsz: 1637, 2820 

KÖRNYEZETVÉDELEM - ÖSSZEFOGLALÓ - Engedélyezési terv; Készítette: Kapolcsi Imre, 2021. 
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A művelt telkek minőségi osztálya: 

min. 
oszt. 

hrsz 

Sz4 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0125/1, 0125/2, 0125/8, 0125/9, 
0125/12, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0137/6, 0170/7, 0175/3,  

Sz5 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0134/1, 0134/2, 0137/5, 0175/3, 0203/21, 

Sz6 0125/11, 0125/12, 0125/13 

Gy2 0125/11 

E4 0137/9 
 

1.8.2. Épített környezet értékei 

Gyöngyösfaluban a tervezett M87 sz. gyorsforgalmi út nyomvonala a régészeti lelőhelyeket és épített 

értékeket nem érint. 

  

1.9. Közlekedés3 

1.9.1. Meglévő állapot ismertetése 

A tervezett új M87 gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményei (csomópontok, települési összekötő és 

bekötőutak) a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megyében találhatók. A tervezett új út észak-dél irányult-

ságú, Szombathely és Kőszeg, más megközelítésben az M86 autóút és az országhatár között biztosít a 

jelenleginél magasabb szolgáltatási színvonalú kapcsolatot. 

A terület domborzata Szombathelytől Kőszegig enyhén emelkedő (az emelkedés jellemzően 0,5 %), 

síkvidék jellegű, Kőszegtől az országhatárig erősen dombvidék jellegűvé válik. 

A teljes úttervezési területen található legjelentősebb vízfolyás az Ausztriában eredő és Sárvárnál a 

Rábába torkolló Gyöngyös-patak. A patak a 87 sz. főút nyugati oldalán húzódik. A Gyöngyös-patakon 

kívül a tervezési területen csupán kisebb vízfolyások találhatóak. Ezek jellemzőek a 87 sz. főút keleti 

oldalán a Bogáca-ér, Söptei- árok, Kozár-Borzó-patak, Perec-patak és Léces-árok, valamint a területek 

egyéb vízelvezető árkai. 

 

1.10. Környezetvédelem4 

1.10.1. Levegőtisztaság-védelem 

A konkrét tervezési területen (nyomvonalon) és tágabb környezetében számottevő ipar nem alakult ki, 

légszennyező anyagok ezért tehát elsősorban nem az ipari termelésből, hanem a közlekedésből, és a 

lakossági- és intézményi fűtésből származnak és hatnak a levegőminőségre. A vizsgált térség levegő-

terheltségi szintjét alacsonynak, levegőminőségét jónak értékelhetjük. 

1.10.2. Zaj- és rezgésvédelem 

                                                
3 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz Tsz: 1637 A1. ÚT-

ÉPÍTÉS - Gyorsforgalmi út - Engedélyezési terv; Készítette: TURA-Terv Kft. és Pannonway Kft.; 2021. 

4 Felhasznált dokumentum: Környezeti Hatástanulmány Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat, valamint a 
87-89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz környezetvédelmi engedélyének módosításához; Készítette: 
Ökohydro Kft., 2021. 
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A Gyöngyösfalut Kőszegpattyal összekötő út esetében az építés hatásterületének határa az út nyomvo-

nalától 89 m-re húzódik.  Néhány lakóépületet nem érint Gyöngyösfalu belterületén. 

1.10.3.  Vízvédelem 

A vizsgált nyomvonal nagy része a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen húzódik. Ez 

alól kivétel a nyomvonal északi részén, a Rőti-völgyi vízbázis közelében elhelyezkedő szakasz, amely a fel-

szín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny térszínen halad néhány száz méteren. 

A tervezett vonalvezetés keresztez, illetve megközelít kisebb időszakos természetes mellékvízfolyásokat, 

vízgyűjtőárkokat. Jelentősebb vízlevezető árkoknak számítanak a hat lekeresztezett közút csapadékelve-

zető árkai. 

A jelenlegi állapotban a területre hulló csapadék lefolyó hányada a terepviszonyoknak megfelelően gyű-

lik össze a felszíni árokrendszerben, majd jut közvetlenül valamelyik természetes vízfolyásba. A lehulló 

csapadék nagyobb része beszivárogva a felszín alatti vizek mennyiségét gyarapítja. A beszivárgó vizek 

a talajvíz helyi áramlási irányának megfelelő irányban áramlanak tovább. 

 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

A község jelenleg nem rendelkezik gyorsforgalmi úthálózattal. A terv tartalma szerint új gyorsforgalmi 

út számára jelölünk ki közúti közlekedési területet, melyet követően a tervezet út és kapocslódó létesít-

mények építési engedélyt kaphatnak a megvalósítás érdekében. 

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

Gyöngyösfalu község kedvező földrajzi elhelyezkedésű Szombathely, mint Vas megye székhelye közel-

ségéből adódóan. A gyorsforgalmi  út megépítésével, különösen a szomszédos Lukácsházán építendő 

fel- ill. lehajtás lehetőségével tovább javul a közúti elérhetősége. 
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ALA TA MASZTO  JAVASLAT 

 

4. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

4.1. Településrendezési javaslatok 

4.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

4.1.1.1. Beépítésre nem szánt területek 

Az utak megvalósítása érdekében a településszerkezeti és szabályozási tervek módosítása szükséges. 

Az érintett ingatlanoknak az út építési területén belüli részét közúti közlekedési, a közút vízelvezetésére 

szolgáló árkokat vízgazdálkodási területfelhasználásba majd övezetbe soroljuk. A gyorsforgalmi út szá-

mára új KÖu-00 jelű övezetet hozunk létre. A helyi építési szabályzat közúti közlekedési övezetekre 

vonatkozó előírásait megvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk vagy kiegészítjük, hogy a tervezett 

beruházást lehetővé tegyék. 

Az út építési területén kívül lévő telkeket eredeti területfelhasználásban hagyjuk. Ezek jellemzően: álta-

lános mezőgazdasági, gazdasági erdő, és közúti közlekedési terület. 

A hatályos településszerkezeti terven feltüntetésre került a 2010. évi Vas Megye Területrendezési Terve 

által megállapított kiváló termőhelyi adottságú erdő terület övezete, ami ráfedett a tervezési területen 

lévő gazdasági erdő területbe sorolt telkekre. Ennek ábrázolását elhagytuk, hiszen a Vas Megyei Terü-

letrendezési Terv 2020. évi módosítás alkalmával ezt az övezetet hatályon kívül helyezték. 

A településrendezési eszközök módosításának tervezetét az elfogadásra javasolt dokumentumok tartal-

mazzák. 

4.1.1.2. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

A tervezett M87 sz. gyorsforgalmi út markáns, szerkezetet meghatározó nyomvonalas elem lesz. A köz-

ség külterületének keleti részén észak-déli irányban tulajodképpen kettészeli a közigazgatási területet. 

A gyorsforgalmi úttal elzárt telkek az újonnan építendő földutakon, valamint az építendő különszintű 

keresztezések segítségével közelíthetők meg. 

4.1.1.3. Védelmi és korlátozó elemek 

Új védelmi elemként jelenik meg a közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A. § (1) bekezdésének meg-

felelően a gyorsforgalmi út számára kijelölendő, az út tengelyétől mért 100 m-es védőtávolság, melyen 

belül az építési tevékenységek végzéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. Ezt ábrázoltuk, 

ugyanis befolyásolja az építési tevékenységeket. Az OTÉK 38. § (8) bekezdésében megállapított védő-

területekre vonatkozó szabályokat szintén betartottuk, de külön nem ábrázoltuk, a megállapított terü-

letfelhasználások igazolják. 
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4.1.2. A településszerkezeti változtatások bemutatása 

A gyorsforgalmi út területének kijelölése érdekében az érintett sávban az Má jelű általános mezőgazda-

sági, Eg jelű gazdasági erdő, Ev jelű védelmi erdő, Ksz jelű beépítésre nem szánt különleges szabadidő 

célú terület KÖu jelű közúti közlekedési területfelhasználásba lesznek átsorolva. Az út vízelvezetési rend-

szerének kiépítése szükségessé teszi a község északi közigazgatási határán található árok szélesítését. 

Itt Má jelű általános mezőgazdasági terület lesz átsorolva V jelű vízgazdálkodási területté. 

A hatályos településszerkezeti tervhez képest a tervezett területfelhasználás módosítások az alábbiak: 

      

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből Kivágat a tervezett településszerkezeti terv módosításból 

Má -> KÖu: 19,33 ha  Ksz -> KÖu: 0,073 ha  Eg -> KÖu: 0,29 ha 

Ev -> KÖu: 0,013 ha  Vt -> KÖu: 0,0003 ha  Má -> V: 0,066 ha 

 

Összes kijelölt KÖu: 19,706 ha 

 

4.1.3. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggé-
seinek bemutatása 

A területrendezési terveknek való megfelelőséget a Megalapozó vizsgálat 1.3. fejezete tartalmazza. 

4.1.4. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

A hatályos településfejlesztési koncepció tartalmazza a közúthálózat fejlesztését, de gyorsforgalmi út 

megvalósítását nem irányozza elő. A koncepció kiegészítése szükséges az M87 sz. gyorsforgalmi út 

leírásával. 
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5. Tájrendezési javaslatok5 

Az építés hatása tájvédelmi szempontból általában átmeneti változásokat okoz, de hatása lehet végleges 

is. 

Az út építése együtt jár a terepfelszín megváltoztatásával, bevágások és töltések kialakításával, a felszín 

időszakos, építés idejére korlátozódó roncsolásával a kisajátítási területen kívüli igénybevételek esetén. 

A terepfelszín változásából, az építési munkálatokhoz szükséges felvonulási területekből és a keletkező 

hulladékok elhelyezéséből származó bolygatás, területi igénybevétel a nyomvonalon kívül eső terüle-

tekre is kiterjedhet. 

Az út építésekor a tájban a legjelentősebb változást a munkagépek látványa okozza, azonban ez a hatás 

csak időszakos és könnyen elviselhető. 

Az üzemelés során a létesítés eredményeképpen létrejövő létesítmény puszta létezésével (térfoglalásá-

val), esztétikai megjelenésével, fragmentáló hatásával alakítja a tájat. A nyomvonallal érintett területen 

nyilvántartott tájérték nem található.  Gyöngyösfaluban tájképvédelmi övezetet nem érint. 

A kisajátítási területen belül megszűnnek a korábbi művelési ágak, természetes, vagy természetközeli 

területek, egyedi tájértékek, helyettük közlekedési sáv alakul ki. A kisajátított területen szükség és le-

hetőség van biológiailag aktív felületek kialakítására (pl. csomóponti ágak közötti elzárt terület, rézsűk). 

Az út a nyomvonal és a magassági vonalvezetés helyes kialakítása mellett is markáns, határozott elem 

lesz a tájban. 

A Szombathely-Söptei repülőteret igénybe vevő repülők szemszögéből az út teljes nyomvonala jól lát-

ható és tájképformáló hatású lesz. 

Összességében a tervezett beruházás megvalósítása táj- és természetvédelmi szempontból a legkedve-

zőbb nyomvonalon valósul meg. 

 

6. Közlekedési javaslatok6 

Szombathely és Kőszeg között jelenleg egyedüli közútként a 2x1 sávos 87 sz. másodrendű főút teremt 

kapcsolatot. A tervezési terület Gyöngyösfalu külterületének keleti felén helyezkedik el. A hatályos tele-

pülésszerkezeti terv jellemzően általános mezőgazdasági, kisebb részben erdő területfelhasználásba so-

rolja az érintett ingatlanokat. A hatályos településszerkezeti terv ábrázol egy M87 sz. gyorsforgalmi út 

nyomvonalat. 

A gyorsforgalmi út nyomvonala külterületi szakaszon halad. Kezdeti szakasza jellemzően mezőgazdasági 

művelés alatt álló területeket, míg az országhatárhoz közelebb eső szakasza főként erdős területeket 

érint. 

Domborzati szempontból a teljes nyomvonal két markánsan jól elkülöníthető szakaszra osztható, mely 

szakaszolás jól illeszkedik az útpálya keresztmetszeti kialakításának szakaszolásához. Az első, osztott-

pályás, 2x2 sávos szakasz jellemzően lankás domboldalon halad folyamatos emelkedés mellett, túlnyo-

                                                
5 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz Tsz: 1637, 2820 KÖR-

NYEZETVÉDELEM - ÖSSZEFOGLALÓ - Engedélyezési terv; készítette: Ökohydro Zrt., 2021. 
6 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz Tsz: 1637, 2820 En-
gedélyezési terv; készítette: TURA-Terv Kft. és Pannonway Kft.; 2021. 
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mórészt e<5% hajlásszögű mezőgazdasági művelésű területek között. A pálya feletti vízgyűjtők helyen-

ként akár e>10-15%-os meredekséggel rendelkeznek. A meredek domboldalakon és mély völgyeletekbe 

erdők települtek, a szakasz egy része erdősült részen halad. 

A nyomvonal környezetében legjelentősebb vízfolyás a Kőszegen átfolyó Gyöngyös-patak, illetve a ter-

vezett út K-i oldalán található Kozár-Borzó és forrásvidéke. A tervezett útpálya vizsgált szakasza neve-

sített vízfolyást nem keresztez. 

A 8,3 kmsz-nél különszintű csomópont létesül a Gyöngyösfalu-Kőszegpaty közötti 0110. hrsz-ú dűlőút 

keresztezésére. 

A fenti kereszteződéstől Ny-ra a meglévő 87 sz. főútig és K-re Gyöngyösfalu közigazgatási határáig a 

Gyöngyösfalu-Kőszegpaty közötti 0110. hrsz-ú dűlőút burkolása valósul meg. 

A tervezett létesítmény várható forgalomba helyezésének éve 2027. 

A tervezett létesítmények geometriai jellemzői az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése c. Útügyi Műszaki 

Előírás, valamint a 2019. október 15-én megjelent e-UT 03.01.15 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos 

külterületi közutak tervezési részletszabályai, illetve a KIFEF/73576/2017-NFM számú levél előírásainak 

figyelembevételével kerületek meghatározásra. 

Az M87 gyorsforgalmi út a K.II.B. tervezési osztályba tartozik (Gyorsforgalmi út, autópályává fejleszthető 

autóút), „B” környezeti körülmény figyelembevételével.  

Tervezési sebesség: 110 km/h 

Útszakasz nyomvonalának leírása 

A nyomvonal a 3+350 km szelvénnyel csatlakozik az M87 gyorsforgalmi út korábbi tervezési szakaszához 

és indul északi irányba. Az első helyszínrajzi ív R=1.600 m sugarú jobb ív, az ívhez tartozó paraméter 

nagyság p=800 m. Ezt egy R=2.000 m, p=800 m bal ív követi, majd egy 729 m hosszú egyenes szakasz, 

ezután egy R=3.500 m, p=1300 m jobb ív, 1048 m hosszú egyenes és egy R=5.000 m, p=900 m bal 

ív. Ezután egy 2497 m hosszú egyenessel halad el a nyomvonal nyugatról elkerüli a Pusztacsó területén 

elhelyezkedő volt lőszerraktár mellett nyugatról. 

A tervezett gyorsforgalmi út több kis forgalmú föld vagy burkolt utat szel ketté. Ezek többnyire a kör-

nyező telkek elérését szolgálták. Tervezésre került egy földúthálózat (a már meglévő hálózat kiegészí-

tése), melynek segítségével ezentúl is biztosított a telkek elérése. 

A hossz-szelvény a tervezési terület adottságait követi, a nyomvonal egy rövid szakaszon bevágásban a 

többi részen töltésben halad. 

Az M87 gyorsforgalmi út a 8+207,58 km szelvényben különszintben keresztezi a K1 j. Gyöngyösfalu – 

Kőszegpaty összekötő utat, ami a pálya felett kerül átvezetésre. Az elején a 87 sz. főúthoz csatlakozik, 

a végén a 8636 j. ök. úthoz csatlakozik Kőszegpaty belterületén. Tervezési osztály: K.V.B; tervezési 

sebesség: 90 km/h (különszintű átvezetésben 70 km/h) 

Pályaszerkezete: 

 („C” terhelési osztály): 

- 4 cm vtg. AC 11 kopó (F) 50/70  kopóréteg 

- 7 cm vtg. AC 22 kötő (F) 50/70  kötőréteg 

- 0,5 cm vtg. GR-G100 SAM  feszültségmentesítő réteg 

- 20 cm vtg. CKt-4   cementstabilizációs alsó alapréteg kraftolva 
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K1 j. ök. út átvezetése az M87 gyorsforgalmi út felett (Tervező: TURA-Terv Kft.) 

Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett gyorsforgalmi út az elrendeléseknek megfelelően 2x2 forgalmi sávval, leálló sáv nélkül kerül 

kialakításra. 

A tervezési szakaszon alkalmazott legnagyobb hosszesés: 3.5 %. A megállási látótávolság 191 m.  

Főbb keresztmetszeti adatok: 

 forgalmi sáv szélessége: .......................................... 3,50 m 

 forgalmi sáv száma: .....................................................2 × 2 

 középső elválasztó sáv szélessége: .......................... 3,00 m 

 leállóöböl szélessége: .............................................. 3,50 m 

 padka: ..................................................................... 1,50 m 

 koronaszélesség: .................................................... 20,00m 

 koronaszélesség két oldali leállóöböl esetén: ......... 26,00m 

Az M87 gyorsforgalmi út tervezett rézsűhajlása mind töltésben mind bevágásban 1:1.5. 

A töltésláb melletti talpároknál 1.50 m széles pótpadkát, és trapéz árkot alakítottunk ki. 

A burkolat oldalesése egyenesben és R ≥ 3500 m sugarú ívekben 2,5 %-os, túlemelésben az előírások-

nak megfelelő oldaleséskerült kialakításra. Az átforgatások tervezésénél figyelembe vettük, hogy az át-

meneti ív egyenes felőli végén az adott görbületi sugár nagysága alapján alkalmazható a tetőszelvény.  

A földpadka oldalesése min. 5%, figyelembe véve a relatív törésre vonatkozó 8,5 % maximális értéket 

is. A középső elválasztó sáv oldalesését 8 %-os kialakítással terveztük. 
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M87 tervezett mintakeresztszelvényei (készítette: Pannonway Kft.) 

Vadátjáró 

Vadátjáró műtárgy tervezett a 9+000 kmsz-ben. 

 
Tervezett vadátjáró (tervező: Pannonway Kft.) 
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Pihenőhely 

A szakaszon a 7+800 km szelvény környezetében egyszerű pihenőhely létesül a jobb és bal oldalon 

egyaránt. A pihenőhely oldalanként 21 db 45°-os ferde beállású személygépjármű parkolót, 2 db pár-

huzamos autóbusz parkolót, 24 db 45°-os ferde beállású tehergépjármű parkolót tartalmaz. A pihenő-

helyeken időszakos tengelysúly-mérőhely létesül. Mindkét oldalon létesül vizesblokk számára épület. A 

bal oldalon a NÚSZ kérésére 4 db konténerépület elhelyezésére alkalmas felületet alakítottunk ki. 

 

(Tervező: Pannonway Kft.) 

 

7. Közművesítési javaslatok7 

A létesítendő út nyomvonala érinti a VASIVÍZ Zrt. kezelésében lévő ivóvíz vezeték hálózatot. Az M87 

autóút 8+000 km. szelvényében lévő mindkét oldali pihenőhelyhez új vízvezeték épül. 

A tervezési területen szennyvíz hálózat üzemel, kezelője a VASIVÍZ Zrt. Az M87 autóút 8+000 km. 

szelvényében lévő mindkét oldali pihenőhelyhez új szennyvízvezeték épül. 

A tervezett M87 gyorsforgalmi út, valamint a gyorsforgalmi út felett átemelendő tervezett Gyöngyösfalu-

Kőszegpaty ök. út az FGSz Zrt. meglévő és üzemelő nagynyomású földgázszállító vezetékét és annak 

bányaüzemi hírközlőkábelét, valamint az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. vezetékeit érinti, keresz-

tezi. A létesítményt ki kell váltani és új nyomvonalra kell helyezni. 

Kőszegpaty PE D20 vezeték a tervezett Gyöngyösfalu-Kőszegpaty ök. út 4+318-4+362 km szelvénye 

között érinti az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. létesítményét. Kőszegpaty PE D20 vezeték a ter-

vezett Gyöngyösfalu-Kőszegpaty ök. út 4+318-4+362 km szelvénye között a vezeték eddig is burkolat 

alatt volt, nincs teendő. 

                                                
7 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz ÚTÉPÍTÉS - Gyorsfor-
galmi út - Engedélyezési terv, Készítette: Pannonway Kft., 2021.; KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY 
a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat, valamint a 87-89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elke-
rülő szakasz környezetvédelmi engedélyének módosításához; készítette: Ökohydro Kft., 2021. 
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A tervezési területen hírközlő vezeték hálózat található, kezelője a Magyar Telekom Nyrt., a PR-TELE-

COM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., a GREENCOM HUNGARY Kft., Vasi FULL-TÁV Kft, 

valamint az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.  

Kőszegpaty, Kossuth utca Nyugati oldalán a járdában halad a Qv 15x4/0,8 földkábel, mely keresztezi a 

K1 jelű Gyöngyösfalut Kőszegpattyal összekötő utat. A K1 jelű utat a földkábel acél védőcsőben keresz-

tezi. A védőcső Északi vége a tervezett útfelújítás alá kerül. 

A védőcső Északi vége a tervezett útfelújítás alá kerül, ezért azt KKHR110 félcsővel meg kell hosszabbí-
tani, illetve vb. védelemmel kell ellátni. 
 
A tervezési területen elektromos vezeték hálózat található, kezelője az E.ON Észak-dunántúli Áramháló-

zati Zrt. Az útépítés által érintett 22 és 0,4 kV-os hálózat az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT 

tulajdonában van és a Szombathelyi Üzem területét érinti. 

Üzemi hírközlés kábel létesül a teljes tervezési szakasz hosszában a tervezett árkok mellett 8913 m 

hosszon, a vadvédő kerítéstől ~1,00 m-re helyezkedik el az M87 sz. főút bal oldalán. 

A tervezett pihenők térvilágítása megoldandó. 

 
 

8. Környezeti hatások és feltételek8 

Levegőtisztaság védelem 

A konkrét tervezési területen (nyomvonalon) és tágabb környezetében számottevő ipar nem alakult ki, 

légszennyező anyagok ezért tehát elsősorban nem az ipari termelésből, hanem a közlekedésből, és a 

lakossági- és intézményi fűtésből származnak és hatnak a levegőminőségre. 

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendeletben a vizsgált terület (Szombathely város területét közvetlenül nem érinti 

a beruházás) az „egyéb” zónában szerepel. 

A vizsgált térség levegőterheltségi szintjét alacsonynak, levegőminőségét jónak értékelhetjük. 

Az üzemelés során egyetlen hatótényező, a közúti gépjárműforgalom égéstermékeinek kibocsátása azo-

nosítható. Ez a hatótényező időben hosszú távon fennmarad, térben a teljes tervezett nyomvonalon 

érvényesül, sőt a kapcsolódó közutakon is forgalom-átrendeződést, ez által kibocsátás változást idéz 

elő. A tervezett M87 j. gyorsforgalmi út 3+350 – 11+750 km sz. közti szakaszán lesz a legintenzívebb a 

forgalom. 

Az üzemelés során a hatásterület a vonatkozó 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerint 

az úttengelytől számított 5 m-es sávban lefedett terület. A legközelebbi védendő létesítmény (lakóház) 

a Kőszeg, Olmódi 4905 hrsz. alatti lakóépület, amely az úttengelytől 140 m-re fekszik. A hatásterület 

tehát védendő létesítményt nem érint. 

A létesítésnek és az üzemeltetésnek országhatárt átlépő környezeti hatása nem prognosztizálható. 

 

                                                
8 Felhasznált dokumentum: MŰSZAKI LEÍRÁS M87 gyorsforgalmi út Szombathely - Kőszeg közötti szakasz ÚTÉPÍTÉS - Gyorsfor-
galmi út - Engedélyezési terv, Készítette: Pannonway Kft., 2021.; KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY a Szombathely és Kőszeg 
közötti országos közúti kapcsolat, valamint a 87-89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz környezetvé-
delmi engedélyének módosításához; készítette: Ökohydro Kft., 2021. 
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Zaj- és rezgésvédelem 

A kivitelezési időszakban a telephelyen tervezett építési munkák valamint az építőanyagok és építési 

hulladék szállítások járnak zajterheléssel. Az építkezés csak a nappali időszakban történik, így a munka-

gépek működése, valamint a forgalomnövekedés is csak jellemzően a nappali időszakban várható. Az 

építési munkák legzajosabb fázisában cölöpözéskor a műtárgyak körül alakul ki hatásterület. A többi 

műveletnél, amely az út nyomvonalát követi avval párhuzamosan alakul ki. 

A tervezett beruházás során épülő új útszakaszok új vonalforrásként jelentkeznek, az átépítésre/bőví-

tésre kerülő útszakaszok meglévő, de módosuló vonalforrások. 

A beruházás a fentiek mellett forgalom-átrendeződést okoz a beruházás útszakaszaihoz közvetlenül vagy 

közvetetten kapcsolódó útszakaszokon is. 

A vizsgált útszakaszok menti területeken a tervezet, illetve a rekonstrukció alá vont utak környezetében 

sem az üzemelés megkezdésekor, sem a távlati forgalom mellett a zajterhelés nem haladja meg a védett 

területekre érvényes határértékeket. A távlati forgalom növekedés a zajterhelés növekedését okozza a 

meglevő rekonstrukció alá vont utakon, azonban a vonatkozó határértékek túllépésével nem kell szá-

molni. 

A számított eredmények azt mutatták, hogy a tervezett létesítmény környezetében levő védett területek, 

épületek zajterhelése nem lesz magasabb, mint az új utakra vonatkozó határértékek. A tervezett léte-

sítményre vonatkozó zajvédelmi követelmény, a 27/2008. (XII.3.) sz. KvVM-EüM rendelet 3. sz. mellék-

lete szerinti határértékek teljesülnek. 

Az utak létesítése nem okoz a környező területek határérték túllépést. Teljesül a vonatkozó 27/2008. 

(XII.3.) sz. KvVM-EüM rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajvédelmi követelmény. 

Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházás üzemeltetése nem jár a tervezett létesítmény 

környezeti zajszintjének növekedésével. Az új M87 j. gyorsforgalmi út tehermentesíti a 87 j. főutat, evvel 

jelentősen csökken a 87 j. főút nyomvonala menti védett területek zajterhelése. A csatlakozó országos 

főutak lakóterületeket érintő szakaszainak környezetében nem várható a zajterhelés növekedés. A fel-

újítása a burkolatok minőségének javulása zajcsökkentő hatással jár. 

Az üzemelés és az építés hatásterülete döntően nem védett területeket érint. A hatásterületek az utak 

nyomvonallal párhuzamosan alakulnak ki. A tervezett utak közvetlen környezetét érintik. A Gyöngyös-

falvát Kőszegpattyal összekötő út építése Kőszegpaty területén védett területeket, létesítmé-

nyeket érint. 

Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházás üzemeltetése nem jár a tervezett létesítmény 

környezeti zajszintjének növekedésével. Az új M87 j. gyorsforgalmi út tehermentesíti a 87 j. főutat, evvel 

jelentősen csökken a 87 j. főút nyomvonala menti védett területek zajterhelése. A csatlakozó országos 

főutak lakóterületeket érintő szakaszainak környezetében nem várható a zajterhelés növekedés. A fel-

újítása a burkolatok minőségének javulása zajcsökkentő hatással jár. 

Országhatáron átnyúló hatással nem kell számolni. 

Vízvédelem 

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. A felszín alatti vizeket érintő 

hatások az útpálya közvetlen környezetében és kis mértékben a csapadékvízelvezető létesítmények 

mentén érvényesülnek. 
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A burkolt útpálya, a vízelvezető árkok területein a földtani adottságtól függő vízellátási viszonyok (be-

szivárgás) változnak meg, amelyek közvetett hatásként a talajvíz utánpótlódásban eredményeznek mó-

dosulást. A tervezett útpálya a talajvíz-szintekben érzékelhető, számottevő változásokat nem okozhat. 

A téli csúszásmentesítő sózásnak nincsen nagy távolságra terjedő jelentős kimutatható hatása, ugyan-

akkor tény, hogy az útra szórt só mennyisége a csapadékvízben feloldódva és a talajba beszivárogva a 

talajvizet is terheli, abban bizonyos geológiai körülmények között akkumulálódhat, és az útpadka nö-

vényzetét igénybe veszi, de ennek hatása a felszín alatti vizekre nem lesz számottevő. Ugyanez mond-

ható el a gépjárművek közlekedéséből származó egyéb szennyezések (TPH, fémek, stb.) esetében is. 

Az üzemelés szennyező hatásainak csökkentése érdekében szükséges intézkedések: 

- A csapadékvíz elvezető rendszer megfelelő kialakítása tekintettel a VGT 30.2. intézkedésére. 

- A Rőti-völgyi ivóvízbázis hidrogeológiai “B” védőövezetét érintő szakaszon vízzáróan burkolt árok épí-

tése szükséges, amelyek a védőterületről kivezetik a csapadékvizet. Burkolt árkok esetén hordalékfogó 

műtárgyak építése szükséges a bevezetések előtti szakaszon. 

A felszín alatti vizekre veszélyt elsősorban a havária események bekövetkezésekor a felszínre, majd a 

vízelvezető rendszerbe kerülő szennyezőanyagok jelenthetnek, ezért a csapadékvíz megfelelő elvezeté-

sét (elsősorban a Rőti-völgyi vízbázis környezetében) illetve a havária események esetén a gyors be-

avatkozási lehetőséget biztosítani kell. 

A felszíni vizek tekintetében összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás jelentősebb 

vízfolyásokat (Gyöngyös, Gyöngyös műcsatorna, Kozár-Borzó) közvetlenül nem érint, kivéve az út leg-

felső határtérségi 0,5 km-es szakaszát, ahol 200 m-re közelíti meg a Gyöngyös patakot. 

A területről érkező lefolyó csapadékvizek az útpálya oldalán vezetett nyílt árok gyűjtik össze. Bevá-

gásos szakaszon a bevágást védő övárkokba jutnak, ahonnan a feltöltéses szakaszok menti nyílt 

árkokba lesznek bevezetve. Az útárokba jutó vizek – a lejtésviszonyoknak megfelelően – beépített 

átereszek segítségével jutnak át az út alatt a másik oldali útárokba, ahonnan meglévő árkokba vagy 

vízfolyásokba lesznek tovább vezetve. A befogadó árkokat, vízfolyásokat burkolattal kell ellátni a befo-

gadó pontok néhány méteres környezetében a hidraulikai adottságoknak megfelelően. 

Megállapítható, hogy a beruházás végrehajtása és üzemeltetése során nem jelentős beavatkozás törté-

nik a vizek természetes állapotába, amennyiben beavatkozásnak tekinthető a csapadékvíz elvezető rend-

szer kialakítása (út melletti árkok kialakítása és a csapadékvíz történő bevezetése meglévő árkokba, 

vízfolyásokba), és a meglévő árkok, vízfolyások átereszekkel történő keresztezése. Ezeket a beavatko-

zásokat nem tekinthetők jelentősnek, mivel nem jelentenek szignifikáns változást az érintett befogadók 

hidromorfológiai, vízmennyiségi, vízminőségi, ökológiai viszonyaiba. 

Talaj, földtani közeg 

A beruházás talajvédelmi hatásai a létesítés során az igénybe vett szántóterületek megszűnése, a talaj-

réteg átmozgatása (letakarítás, tárolás, visszaterítés), a munkagépek jelenlétéből eredő esetleges ha-

váriajellegű szénhidrogén-szennyezés. 

Az építkezés során üzemzavar vagy baleset következtében a talajra kőolajszármazék vagy egyéb, kör-

nyezetet károsító anyag kerülhet. Ilyen esetben a szennyezett talajt az illetékes környezetvédelmi ha-

tóság azonnali értesítése mellett a területről el kell távolítani és minősítés után engedélyezett hulladék-

kezelő telepre kell. 

Az üzemelés során szintén haváriahelyzetben (baleset eredményeképpen) bekövetkező talajszennyezés, 

a közút sózásából eredő sóterhelés, illetve a közút felületére a közlekedésből kijutó veszélyes anyagok 
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(olaj, nehézfémek) talajba jutása következhet be. Mindezek hatásterülete a beruházás kisajátítási hatá-

rain, tehát a tervezett utak saját ingatlanának határain belül fekvő területek lesznek. 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett út építése és üzemeltetése során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése, nyilvántartása 

során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és annak végrehajtására szolgáló kormányren-

deletekben szereplő előírásoknak kell megfelelni. 

A zöldhulladékokat azok kitermelése helyén halmozva gyűjtik, annak elszállításáig. Átadása a konkrét 

hulladéktípusra kezelési engedéllyel rendelkező szállító/gyűjtő/kezelő szervezetnek történik. Végső ke-

zelése várhatóan energetikai hasznosítás. 

A bevágásból és árokképzésből kikerülő anyag nagyobb részét helyben töltésépítés céljára használják 

vagy melléktermékként értékesítik, a feleslegessé váló mennyiséget közvetlenül az elszállító járműre 

rakják. Átadása a konkrét hulladéktípusra kezelési engedéllyel rendelkező szállító/gyűjtő/kezelő szerve-

zetnek történik. Végső kezelése várhatóan anyagában történő hasznosítás. 

Az útbontásból kikerülő betont és aszfaltot közvetlenül az elszállító járműre rakják. Átadása a konkrét 

hulladéktípusra kezelési engedéllyel rendelkező szállító/gyűjtő/kezelő szervezetnek történik. Végső ke-

zelése várhatóan anyagában történő hasznosítás. 

A szemetet elkerített vagy zárt helyen fóliazsákokban gyűjtik a közútkezelő telephelyén, annak elszállí-

tásáig. Átadása a konkrét hulladéktípusra kezelési engedéllyel rendelkező szállító/gyűjtő/kezelő szerve-

zetnek történik. Végső kezelése várhatóan hulladéklerakón történő ártalmatlanítás. 

A munkagépeket csak könnyen elhárítható meghibásodás esetén javítják a helyszínen, egyébként 

a munkagépeket járműjavító szakszervizekben javítják, így fáradt olaj, olajszűrő, akkumulátor, stb. a 

helyszínen nem keletkezik. 

 

9. Szabályozási koncepció 

A településszerkezeti terven kijelölt területfelhasználásokkal összhangban a megfelelő övezetekbe so-

roljuk az út és hozzá tartozó árkok tervezett telkeit a kisajátítási vonalak figyelembe vételével. 

A gyorsforgalmi út számára új KÖu-00 jelű övezetet hozunk létre, mert eddig nem volt ilyen övezet a 

település helyi építési szabályzatában. 

 


