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1. A TERVEZÉSI FELADAT 
 
 

1.1. ELŐZMÉNYEK 
 
Körmend város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2005-2007 évek folyamán az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési 
törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a 
továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva 
elkészíttette a település belvárosára vonatkozó, addig hiányzó helyi építési szabályzatot és 
szabályozási tervet, melyet a 9/2007. (II.23.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A 
belvárosi szabályozási tervvel érintett területre vonatkozó településszerkezeti terv módosítást 
az önkormányzat képviselő testülete a 23/2007 (II.23.) számú határozatával fogadta el. A fenti 
tervet cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. 
A képviselőtestület egyebekben 2008 évben a 115/2008 (VI.26) számú határozatával fogadta 
el a város településszerkezeti tervét, amely a jelenleg hatályos magasabb rendű 
jogszabályoknak megfelelően határozza meg a város fejlesztésének kereteit. A város külső 
területeinek szabályozási terve a 36/2003. (XII.1.) számú önkormányzati rendelettel került 
elfogadásra. 
Az eltelt időben a településen néhány módosítás történt a belváros területére vonatkozóan, 
amely a 53/2010 (IV.29) számú határozattal illetve a 7/2010 (IV.30) számú rendelettel került 
elfogadásra. 
A legutóbbi rendezési terv módosítás óta, az idei évben újabb módosítási igények léptek fel. A 
8. sz. főút mellett lévő SPAR áruház bővíteni kívánja jelenlegi épületét, ezzel összefüggésben 
a telekre meghatározott építési hely határát módosítani szükséges. A GYSEV körmendi 
állomást érintő fejlesztéseivel kapcsolatban változás történt: a tervezett gyalogos –kerékpáros 
aluljáró helyett gyalogos felüljáró fog épülni a legújabb tervek szerint, itt a tervezett felüljáró 
csatlakozási pontjaihoz kapcsolódó szabályozási vonalakat kell kismértékben módosítani. 
Ezen kívül a HÉSZ módosítási igénye merült fel oly módon, hogy a birtokközpont 
kialakíthatóságára vonatkozó előírások az OTÉK szerintiek legyenek a jelenlegi szigorúbb 
előírások helyett. 
A fenti módosítási igények kielégítése érdekében város képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 
szabályozási tervet illetve a HÉSZ-t módosítani kívánja az érintett területek vonatkozásában. A 
módosításról a képviselőtestület a 82/2011.(VI.29.), a 83/2011.(VI.29.), és a 84/2011.(VI.29.) 
számú határozataival döntött.  
A tervezési feladat tehát a szabályozási tervmódosítás illetve HÉSZ módosítás elkészítése. 
 
A 300/2006. (XII.20.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek, irányelveknek a jelenleg tervezett módosítások 
megfelelnek. A településfejlesztési koncepció módosítására nincs szükség.  
 
A szabályozási terv módosítás elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t 
bízta meg.  
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 
• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) 
• Vas megye területrendezési terve (PESTTERV Kft.) 
• Körmend város településszerkezeti terve (ARCHIGRÁF Bt.) 
• Körmend vasútállomás közúti keresztezése tanulmányterv (LINAKRON Kft.) 
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• Körmend város közlekedési vizsgálata (SZIF UNIVERSITAS Kft.) 
• Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal P+R létesítmények tervezése (Mestervonal Kft.) 
 
 
Jelen dokumentáció a szabályozási tervmódosítás a 2006. évi L. Törvénnyel módosított 
1997. évi LXXVIII. Törvény 9. § (A) szerinti „egyszerűsített” előzetes véleményezési 
eljáráshoz elkészített anyaga.   
 
 
 
 
 
 

1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
 
1.2.1. A rendezési tervmódosítás által érintett területek 
Jelen tervdokumentáció Körmend belvárosának következő részeire vonatkozik: 

• I. sz. terület: a vasút melletti 673, 674, 675 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló 
tömb 

• II. sz. terület: a 686/2 hrsz.-ú SPAR áruház (volt KRESZ park) területe 
• III. sz. terület: Má-1, Má-2 övezetek területe.  

 
 
 
1.2.2. A településrendezési terv módosításának célja 
 
 
I.sz. tervezési terület: 
A vasút melletti 673, 674, 675 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló tömb 
A vasúti szolgáltatásokat végző GYSEV Zrt. komplex programot dolgozott ki egy olyan 
közlekedési csomópont kiépítésére, amely tőlünk nyugatabbra már működik. Ennek lényege, 
hogy az utasok komfortérzetét növelve egy helyszínen kerülhetne sor a vasúti és közúti 
személyszállító utasforgalom koordinálására, és szolgáltatóközpont jelleggel kiegészülve innét 
történhetne az utasforgalom irányítása. Ennek során a vasúti és közúti személyszállítás 
menetrendje is összehangoltabbá válhat, csökkenhet a közúti személyforgalomban részt 
vevők köre (amit befolyásol természetesen a Szentgotthárd-Szombathely vonal 
korszerűsítése, gyorsabbá tétele is), és egy helyszínről több szolgáltatás is igénybe vehető 
lenne.  
Mindez P + R (parkolj és menj tovább) projektként valósulna meg. Körmend és térsége azzal 
tudja első körben elősegíteni a fejlesztést, ha megteremeti a lehetőségét a buszállomás és a 
vele járó buszközlekedés szolgáltatásnak a GYSEV területéhez való integrálását. A Volánnal 
történt előzetes tárgyalások során ennek akadálya nem merült fel.  
A GYSEV Zrt. a Sopron-Szentgotthárd vonal korszerűsítését is lehetővé tevő kiemelt projekt 
által nyújtott lehetőségek kapcsán Körmenden, mint központi csomópont helyen az eredetileg 
tervezett gyalogos-kerékpáros aluljáró helyett gyalogos felüljáró megvalósítását tervezi. A 
vasút alatti vagy feletti különszintű gyalogos kerékpáros kapcsolat létrehozása vitathatatlanul 
indokolt, a GYSEV Zrt. a költséghatékonyabb felüljáró mellett döntött, így a településrendezési 
terv módosításnál ennek kialakítását, kapcsolatait kell figyelembe venni. Fontos, hogy a 
tervezett szabályozási vonal illetve útkeresztmetszet illeszkedjen a felüljáró kapcsolódási 
lehetőségeihez. 
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Megjegyzendő, hogy a GYSEV Zrt. vezetősége elkötelezett minden –a szárnyvonalhoz tartozó 
–településen lévő vasúti létesítmény felújítására, és az egymásra épülő projektjavaslatokat 
Körmend Önkormányzata is folyamatában végigkísérhette (vonalkorszerűsítés, korszerűbb 
csomópont átalakítás, vasútállomás felújítás, most pedig a személyszállítási szolgáltatások 
koordinálása, különszintű keresztezés építése).   
 
Feladat: a szabályozási terv módosítása. 
 
 
II.sz. tervezési terület: 
a 686/2 hrsz.-ú SPAR áruház (volt KRESZ park) területe  
A 8. sz. főút mellett lévő SPAR áruház bővíteni kívánja jelenlegi épületét, ezzel 
összefüggésben a telekre meghatározott építési hely határát módosítani szükséges. 
A jelenlegi szabályozási terven meghatározott építési hely határ a SPAR áruház jelenlegi 
épületéhez igazodik, amely a környező területek beépítésétől eltérő koordináta rendszerben 
került megvalósításra, így telepítési szempontból idegen a városszerkezettől. A tervezett 
bővítmény-új szárny ezt a problémát is részben orvosolni kívánja, úgy hogy a környezet 
koordináta rendszerébe elhelyezve került megtervezésre. 
  
Feladat: a szabályozási terv módosítása 
 
 
III.sz. tervezési terület:  
Má-1, Má-2 jelű övezetek területe 
Jelenleg a HÉSZ az OTÉK előírásaihoz képest eltérő feltételeket szab birtokközpont 
létrehozására: csak nagyobb telken engedélyezi a beépítést. Az Má-1 övezetben 
birtokközpont  kialakítása esetén 2,0 ha a beépíthetőség alsó határa, az Má-2 övezetben ez 
az érték 3,0 ha. Mivel az egyéb  beépítési paraméterek amúgy is biztosítják azt, hogy a 
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használata ne sérüljön, nem tartjuk indokoltnak az 
OTÉK által meghatározott 1,0 ha-os minimális terület mint követelmény szigorítását. Ezért a 
HÉSZ-t a képviselő-testület úgy kívánja módosítani, hogy a birtokközpont kialakíthatóságára 
vonatkozó előírások az OTÉK szerintiek legyenek a jelenlegi szigorúbb előírások helyett. 
 
Feladat: a HÉSZ módosítása. 
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1.3. MELLÉKLETEK 
 
1.3.1. Önkormányzati határozatok 
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 
Körmend város képviselőtestülete 300/2006. (XII.20.) sz. határozatával fogadta el a város 
településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Vas 
Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra.  
Megállapítható, hogy a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési 
elképzelések módosítására nincs szükség. 
 
 
3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 
A településszerkezeti terv módosítására nincs szükség. 
 
 
4. SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

4.1 . Jóváhagyandó munkarészek 
 

4.1.1. TH-11-02-13 sz. dokumentáció  
SZ-2/M számú Szabályozási terv módosítás  M=1:2 000 felbontású 

 
4.1.2. Rendelet tervezet 

 
Körmend Város Önkormányzatának képviselőtestülete 

…/…(…) Ök. sz. Rendelet tervezete 
 

a 36/2003. (XII.1.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Körmend Helyi 
Építési szabályzatának módosításáról 

 
Körmend Város Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 2006. 
évi L. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § 
(3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 
módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és a 
16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva Körmend Helyi Építési 
Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) szóló rendeletét módosítja, a TH-11-02-13 munkaszámú 
tervdokumentáció SZ-2/M, jelű szabályozási terv módosítását jóváhagyja, és ezek együttes 
alkalmazását elrendeli. 
 

1. § 
 
A HÉSZ 16.§ módosul illetve kiegészül az alábbiak szerint: 
 (7)  
g) Az oldal- és hátsókert megengedett legkisebb mérete 6,0 m. 
i) Az övezetbe kerülő új épülettömegek elhelyezése a környező tömbökben lévő épületek által 
meghatározott koordináta-rendszerbe történjen. 
 

2. § 
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A HÉSZ 23.§ módosul az alábbiak szerint: 
(6) Az Má-1 övezetben létesítmények lehelyezése az alábbi előírások szerint lehetséges:  
a) a beépíthető telek legkisebb területe: 3,0 ha, birtokközpont esetében 1,0 ha 
(7) Az Má-2 övezetben létesítmények lehelyezése az alábbi előírások szerint lehetséges:  
a) a beépíthető telek legkisebb területe: 5,0 ha, birtokközpont esetében 1,0 ha 
 

3. § 
 

A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
       .....................................                         .......................................... 
   jegyző                           polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Körmend, 2011 ...................................................... 
 
 

..................................... 
    jegyző 
 
 
 

4.2. LEÍRÁS 
 

4.2.1. A terv szükségességének indoklása 
 
I.sz. tervezési terület: 
Körmend autóbusz állomás elhelyezésének vizsgálata, további fejlesztések lehetővé 
tétele  
A vasúti szolgáltatásokat végző GYSEV Zrt. komplex programot dolgozott ki egy olyan 
közlekedési csomópont kiépítésére, amely tőlünk nyugatabbra már sok helyen működik. 
Ennek lényege, hogy az utasok komfortérzetét növelve egy helyszínen kerülhetne sor a vasúti 
és közúti személyszállító utasforgalom koordinálására, és szolgáltatóközpont jelleggel 
kiegészülve innét történhetne az utasforgalom irányítása. Ennek során a vasúti és közúti 
személyszállítás menetrendje is összehangoltabbá válhat, csökkenhet a közúti 
személyforgalomban részt vevők köre (amit befolyásol természetesen a Szentgotthárd-
Szombathely vonal korszerűsítése, gyorsabbá tétele is), és egy helyszínről több szolgáltatás is 
igénybe vehető lesz.  
A tervezett fejlesztés P + R (parkolj és menj tovább) projektként valósulna meg.  
A GYSEV Zrt. a Sopron-Szentgotthárd vonal korszerűsítését is lehetővé tevő kiemelt projekt 
által nyújtott lehetőségek kapcsán Körmenden, mint központi csomópont helyen az eredetileg 
tervezett gyalogos-kerékpáros aluljáró helyett felüljáró építését tervezi, ennek megfelelően a 
településrendezési tervben ennek helybiztosítását és forgalmi kapcsolatait kell figyelembe 
vennünk.  
A tömb szabályozási vonalát úgy határoztuk meg, hogy a tervezett gyalogos-kerékpáros 
felüljáró Kossuth utcai csatlakozási kapcsolata optimálisan kialakítható legyen.    
 
 
II.sz. tervezési terület: 



TÉR-HÁLÓ KFT. Győr, Babits M. u. 17/A. 
KÖRMEND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

11 
www.ter-halo.hu 

a 686/2 hrsz.-ú SPAR áruház (volt KRESZ park) területe  
A 8. sz. főút mellett lévő SPAR áruház bővíteni kívánja jelenlegi épületét, ezzel 
összefüggésben a telekre meghatározott építési hely határát módosítani szükséges. 
A jelenlegi szabályozási terven meghatározott építési hely határ a SPAR áruház jelenlegi 
épületéhez igazodik, amely a környező területek beépítésétől eltérő koordináta rendszerben 
került megvalósításra, így telepítési szempontból idegen a városszerkezettől, ugyanakkor a 
jelenlegi épület határát követő építési hely határa nagymértékben korlátozza a fejlesztési 
lehetőségeket. 
 
 
III.sz. tervezési terület:  
Má-1, Má-2 jelű övezetek területe 
Jelenleg a HÉSZ az OTÉK előírásaihoz képest eltérő feltételeket szab birtokközpont 
létrehozására: csak nagyobb telken engedélyezi a beépítést. Az Má-1 övezetben 
birtokközpont  kialakítása esetén 2,0 ha a beépíthetőség alsó határa, az Má-2 övezetben ez 
az érték 3,0 ha. Mivel az egyéb  beépítési paraméterek amúgy is biztosítják azt, hogy a 
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használata ne sérüljön, nem tartjuk indokoltnak az 
OTÉK által meghatározott 1,0 ha-os minimális terület mint követelmény szigorítását. Ezért a 
HÉSZ-t a képviselő-testület úgy kívánja módosítani, hogy a birtokközpont kialakíthatóságára 
vonatkozó előírások az OTÉK szerintiek legyenek a jelenlegi szigorúbb előírások helyett. 
 

 
4.2.2. A szabályozás alapelvei 

   
A tervezett módosítások szervesen illeszkednek a körmendi rendezési tervek készítése során 
megfogalmazott szabályozási alapelvekhez.  
 

 
4.2.3. A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 

I.sz. tervezési terület: 
A vasút feletti gyalogos kerékpáros felüljáró megépítéséhez szükséges hely biztosításra kerül. 
A szabályozási javaslatban kidolgozott felüljáró–kapcsolat alapján szükségesnek ítéljük a 
felüljáró Kossuth utcára érkező utolsó lépcsőkarjának elfordítását 90°-kal, annak érdekében, 
hogy a gyalogos forgalom a belváros felé mutató tengely irányába érkezzen. A GYSEV Zrt.-től 
adatszolgáltatásként kapott felüljáró vázlatterv szerinti megoldás alapján a lépcső nem túl 
szerencsésen közvetlenül a járda sarkára érkezik, amely a kevés érkezési helyet figyelembe 
véve balesetveszélyes is, valamint a városszerkezeti gyalogos tengelyre nem illeszkedik.   
 A Kossuth Lajos utca mintakeresztszelvénye úgy került meghatározásra, hogy az elfordított 
lépcsőkar érkezésének meghosszabbításában kerülhessen kialakításra a tömb melletti 
gyalogos közlekedési zóna.  
 
II.sz. tervezési terület: 
A SPAR áruház telkén a jelenlegi építési hely általi korlátozás megszűnik, ezáltal a telek 
kihasználhatósága lényegesen javul. Ugyanakkor a HÉSZ tervezett kiegészítésével biztosítani 
kívánjuk, hogy a város szerkezetében meghatározó koordináta-rendszerben kerüljenek 
elhelyezésre a telek területén a tervezett új épülettömegek.  
 
III.sz. tervezési terület:  
A mezőgazdasági területeken, az Má-1 és Má-2 övezetekben az OTÉK szerinti birtokközpont 
kialakítás lesz lehetséges teleknagyság szempontjából (alsó határ 1 ha). Ez a település 
külterületén jelenleg jellemző teleknagyságokhoz jobban igazodik, így nem lehetetlenülnek el 
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birtokközpont kialakítására irányuló tervek. A HÉSZ-ben meghatározott egyéb paramétereket 
változatlanul hagytuk, ezek biztosítják minden esetben a szomszédos területek zavartalan 
használatát. 

 
 
4.2.4. A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 

vonatkozásai 
 
A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az önkormányzatnak a jelenlegi 
rendezési tervhez képest további pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik.  
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 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
  

4.3.1.  Tájrendezés 
 

4.3.1.1. A tervezési terület környezetének természetföldrajzi adottságai 
 
 
Morfológia 
 
A vizsgált terület a Sopron-Vasi síkság két kistájának (Rábai teraszos sík és a Rába völgy) 
határán helyezkedik el. Az alacsony fekvésű síkság felszíni arculata meglehetősen egyveretű, 
a völgyet pedig Körmendig teraszok szegélyezik. Körmend alatt a teraszok mindkét oldalon 
egymásba simulva lealacsonyodnak és normális sztratigráfiai feltöltődésű hordalékkúpba 
mennek át.  
A széles völgysík mikroreliefjét az élő és elsorvadt holtágak és fattyúágak kusza hálózata, 
különböző korú morotvagenerációk és morotvatavak sorozata, az ártéri erdővel benőtt hajdani 
meanderek sokasága teszik változatossá.  
A szoliflukció a kavicstakaró felső szintjét nagy területen átmozgatta, s a régi 
medermaradványokkal tagolt felszínét elegyengette.  
 
Geológiai viszonyok 
 
A medence aljazat, az ókori kristályos alaphegység, valamint középkori mészkő és dolomit 
alaphegység, mely 1500-2000 m mélyen található. A két jellegzetes eltérő eredetű 
kifejlődésben található alapkőzetet a Rába vonalnak nevezett törésvonal választ el egymástól. 
A kompakt alapkőzetek folyamatosan süllyedtek a medence legnagyobb mélységéig. A 
süllyedéket tenger öntötte el, amely vastag, sűrűn váltakozó szemcseminőségű homok, iszap, 
agyag, és márga rétegeket rakott le a medencében. Az emelkedő peremi hegyvidéki 
területekről a vízfolyások nagy mennyiségű hordalékot szállítottak, majd a tenger egyre 
sekélyebbé vált. A hegységképződés mozgási fázisainak megfelelően sűrűn váltakozott a 
tenger mélysége és a süllyedékbe jutó üledék mennyisége és minősége. A pliocénben 
megindult a medence felemelkedése, amikor a folyóvízi felhalmozás vált uralkodóvá. 
Ennek a geológiai folyamatnak köszönhetően az aljzatot a Pannon tengeri üledék fedi. Felette 
a negyedkor során a Rába és mellékfolyói által lerakott, több száz méter vastag, kavicsos- 
homokos hordalék települt, amely a peremi területeken elvékonyodik.  
A kistájat a Rába hordalékán kialakult nyers réti öntések jellemzik. Ezek a talajok 
mészmentesek, vízgazdálkodásuk kedvező, a szervesanyag tartalmuktól függően VIII. és VI.  
termékenységi kategóriába tartoznak. Ennél kedvezőbb a csernozjom barna erdőtalajok közé 
ékelődően kialakult, löszön képződött réti talajoké amelyek V. besorolásúak.  

 
 
4.3.1.2. Környezetalakítás, zöldfelületi rendszer 

 
A tervezési területek ökológiai folyamatait alapvetően meghatározó és befolyásoló biológiailag 
aktív felületei a növényzettel borított zöldfelületek. Ezen aktív felületek összekapcsolódva a 
település egyéb zöldfelületeivel alkotják a település zöldfelületi rendszerét, egyben ökológiai 
szempontból az élővilág számára járható „zöldfolyosót” képeznek. A zöldfelületi rendszer 
szerepe tehát többcélú: 

• ökológiai, 
• biológiai, 
• környezetvédelmi, 
• rekreációs-jóléti, 



TÉR-HÁLÓ KFT. Győr, Babits M. u. 17/A. 
KÖRMEND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

14 
www.ter-halo.hu 

• esztétikai. 
Ezen zöldfelületeket a környezeti elemek fokozott terhelése veszélyeztetheti (közlekedés, 
beépítés). Ezért a zöldfelületi rendszer elemeit ott és úgy kell kialakítani, hogy ezen káros 
hatások a legkisebbek legyenek, ugyanakkor a lakó- és termesztő felületek védelme a 
legjobban megvalósuljon. 

 
 

4.3.1.3. A zöldfelületi rendszer vizsgálata és fejlesztési javaslata 
 
 
Az I. számú terület egy része közpark.  
A közpark növényzete egyrészt térhatároló, tértagoló szerepű, díszítő értékű, másrészt 
kondicionáló hatású. A növényzet legyen három szintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint), 
vagyis a zöldfelület területének minden 150 m2-ére legalább 1 db lombos fa, 40 db cserje és a 
többi, nem burkolt területre gyep vagy talajtakaró kerüljön. A növényzet a városi klímát jól tűrő, 
betegségekkel szemben ellenálló legyen, igazodjon a területen levő növényekhez 
(vadgesztenye, feketefenyő) tartalmazzon magas díszítőértékkel rendelkező fajokat is. A 
gyümölcsfák, a gyenge, könnyen törő ágrendszerű, a mérgező levélzettel rendelkező, a 
szúrós, tövises növények használatát itt is kerülni kell. A fa- és cserjefajok meghatározásánál 
előnyben kell részesíteni a táj karakteréhez illeszkedő, jellegzetes, honos növényeket, a kerti 
kép gazdagításához azonban a városklímához és az épített környezet képéhez jobban 
igazodó fajok is felhasználhatók. A mérgező részeket tartalmazó növények (tuja), allergén 
növények (Cupressocyparis leylandii), a kártevők által gyakran károsított, átlagosnál több 
ápolási és fenntartási munkát igénylő növények és a mezőgazdasági termesztésben használt 
növények kártevőinek köztes gazdái (Sorbus sp., Berberis sp.) mellőzendők. A közpark 
határán létesüljön fasor. 
Közpark kialakítása, átalakítása építési engedélyezési tervhez kötött, amiben be kell mutatni 
fakivágási tervet, valamint táj- és kertépítész mérnök ill. szakmérnök tervei alapján készült, 
zöldfelület kialakítására vonatkozó kertépítészeti tervet, amely rögzíti a pontos 
területhasználatot, a park szerkezeti egységeit, azok kapcsolatát egymással és a környezettel, 
valamint a közpark úthálózatát. El kell készíteni a növénykiültetési (kertészeti) tervet, amely 
kijelöli a telken ültetendő fák helyét és faját. 
 
A területet övező, részben hiányos fasorral rendelkező utcák fasorai egyöntetű állománnyal 
pótolhatók, ahol ezt a közművek elhelyezkedése lehetővé teszi. Ahol szűk az 
utcakeresztszelvény, kisméretű, vagy kis lombkoronájú fafajokat javasolt telepíteni. 
Amennyiben a helyhiány és a közművek a zöldsávban fatelepítést nem tesznek lehetővé, 
ezeket a sávokat javasolt gyepfelülettel ellátni (cserjék telepítése mintegy alacsony, de 
függőleges falat, kerítést képezve az amúgy is szűk keresztmetszetet optikailag és 
használatban is tovább csökkenti 
A kétoldali fasornak alkalmas fajok a juharok, hársak, gesztenyék, kőrisek. 
A Vasútmellék utcában amennyiben az autóbusz-állomás helyén létrejövő beépítés funkciója 
indokolja, zajvédő falat és többszintű növénytelepítést javasolunk kialakítani. 
A fasort alkotó fajokkal szemben követelmény, hogy 
 - hosszú életű, a városi klímát jól tűrő, betegségekkel szemben ellenálló,  
 - magas, min. 2,2,m-es kezdeti törzsmagasságot elérő, egyenes törzset nevelő, 
 - virággal, terméssel nem szennyező, 
 - széltörékenységre nem hajlamos, 
 - felfelé álló lombkoronát nevelő, 
- megfelelő árnyékolást adó lombozattal rendelkező legyen. 
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Az autóbusz állomás helyén létrejövő beépítés zöldfelületét a park zöldfelületéhez kell 
integrálni, ezáltal illeszkedve a város zöldfelületi rendszerébe. 
A Kossuth utca mintakeresztszelvénye a tervezési terület melletti szakaszon kétoldali fasorral 
tervezett.  
 
A közterületi zöldfelületek fejlesztése, alakítása táj- és kertépítész mérnök ill. szakmérnök által 
készített, a zöldfelület kialakítására vonatkozó kertépítészeti tervek alapján történjen amely 
rögzíti a pontos területhasználatot, az adott zöldfelület szerkezeti egységeit, azok kapcsolatát 
egymással és a környezettel, valamint a zöldterületen belüli úthálózatot. El kell készíteni a 
növénykiültetési (kertészeti) tervet, amely kijelöli a területen ültetendő fák helyét és faját. 
 
A II. számú tervezési területen a zöldfelületek tervezett aránya minimum 25 %. A tervezett 
fejlesztések zöldfelületeinek kialakításánál az objektumok körüli színvonalas közterület-
minőség kialakítását, valamint a meglévő és tervezett építményekhez való illeszkedést kell 
szem előtt tartani. A tervezett zöldfelületek nagy része a szomszédos épületek felőli 
telekhatáron kerül kialakításra biztosítva a kereskedelmi létesítmény elválasztását a 
környezetétől. A létesítmény előtti parkolóban az OTÉK által előírt számú fa helyezendő el.   
 
A III. számú területen a tervezett birtokközpontok megvalósulása esetén azok tájba 
illesztéséről gondoskodni kell, amelyről a már hatályos rendezési terv rendelkezik. 
 
Összességében a tervezett módosítás a zöldfelületek nagyságát és minőségét nem 
befolyásolja a jelenlegi hatályos szabályozási terv elképzeléseihez képest. 
 
 

4.3.1.4. Föld-  és talajvédelem  
 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető 
köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és 
üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne 
okozzanak. 
 
 

4.3.2.  Környezetalakítás 
 

4.3.2.1. Víz 
 
A területek vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján 
megvalósítható építmények elhelyezése. A tervezési területek felszín alatti vízbázis 
védőidomát nem érintik, közvetlen közelükben vízkivételi létesítmény nem található.  
A tervezési területeken keletkező szennyvíz környezetre gyakorolt hatása megfelelő elvezetés 
és kezelés esetén semlegesnek ítélhető meg. A szennyvíz elvezetése, valamint a hulladék 
folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a területen környezetszennyező anyagok nem 
maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő folyékony, vagy nagyobb szilárdanyag 
tartalmú, "félfolyékony" szennyvizek a tervezési területen belül engedélyezett tevékenységek 
során nem keletkeznek. 
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, 
különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. 
A tervezési területeken belül elhelyezhető létesítmények - a felhasználni kívánt anyagok, 
valamint a szennyvíz- és csapadékvíz-tisztítás mértéke alapján - havária esetén is alacsony 
kockázati szintűek.  
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4.3.2.2. Levegő 

 
A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és tervezett 
építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a létesítmények 
megvalósításával generált többletjármű forgalom. 
A tervezési területek levegőkörnyezeti állapotát a majdani levegőterhelési és meteorológiai 
folyamatok együttesen határozzák meg. 
 
Levegőkörnyezeti folyamatok: 

• Emisszió: adott szennyező forrás(ok)ból kilépő légszennyező anyagok 
• Transzmisszió: a szennyező anyagok terjedése a légtérben 
• Immisszió: az adott térséget terhelő összes légszennyező anyag (légszennyezettség, 

terhelhetőség)  
Meteorológiai folyamatok 

• Klíma: az adott térség időjárási viszonyainak összessége (globális jelenségek) 
• Átszellőzés: a földfelszín és az épített környezet jellemzőinek függvénye   

 
A tervezési területen belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a csekély 
emissziókra tekintettel, a klímaviszonyokat nem módosítják, az éghajlati jellemzők csak 
jelentéktelen, eseti módon változ(hat)nak meg, főként a köd/szmog-képződési és a láthatósági 
viszonyok tekintetében. 
Az éghajlati viszonyok és a szélklíma kedvező, ezért csekély lehetőség van a 
légszennyezettség felhalmozódására. 
A tervezési terület klimatológiai adottságait ezen kívül a Rába folyó közelsége is befolyásolja, 
amelyek medervölgye is irányítja a légmozgást. Végeredményben a terület levegője 
rendszeresen frissül a légáramlatokkal.  
A területen nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó 
légszennyező (ipari) pontforrás. A tervezési területek és közvetlen környezetük 
légszennyezettségét ezért elsősorban a forgalom nagy részét lebonyolító utak 
gépjárműforgalmából adódó légszennyezés határozza meg.  
 
A kommunális (fűtési) légszennyezés 
A fűtési hőenergiát földgáztüzelésű gázkazánok biztosítják a tervezési terület nagy részén. Új 
létesítmények beépítése esetén is nagyrészt gázkazánok fogják biztosítani a hőenergiát. 
A tervezett új létesítmények kommunális energia igényének hatékonyabb kiszolgálását ahol 
lehetséges tömb fűtőművek vagy épületenkénti központi kazán kiépítésével javasoljuk 
biztosítani, ezzel a fajlagos emisszió értékek jelentősen csökkenthetők. 
 
A várható közlekedési légszennyezés  
Az I. sz területen tervezett autóbusz állomás nem éri el a 16 indító és érkező állást, így a 
21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. mellékletének 16. pontja alapján védelmi övezet 
kijelölése nem szükséges. 
 
A közlekedési légszennyezést a járműforgalmi adatok, azaz a fajlagos kibocsátási jellemzők 
ismeretében terjedési modellekkel számítjuk. A tervezési területek környezetében a gépjármű 
forgalom légszennyező hatását a forgalombecslési adatok alapján, az MSZ 21457 és MSZ 
21459 szabványsorozatban rögzített módszer alkalmazásával határoztuk meg.  
 
A tervezési területekhez legközelebb eső, mért paraméterekkel rendelkező, mértékadó 
forgalmi terhelésű út a 8-as út átkelési szakasza.  
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A 8-as út átkelési szakasza városi főforgalmi út (szabványos besorolása jelenleg belterületi I. 
rendű főút B.III.a.C.) jelentős hálózati funkciójú, sűrűn beépített érzékeny környezetű terület. A 
közlekedési fajlagos emissziók alakulása a figyelembe vehető tervezési sebesség - 40 km/h 
sebességű forgalom – mellett a következőek: 
 

Fajlagos emissziók g/gk,km 
Kén-dioxid 0,03 
Szén-monoxid 13,09 
Nitrogén-dioxid 2,21 
Szilárd anyag 0,41 
Szén-hidrogének 1,70 

 
Szén-hidrogének alatt összefoglalóan értendők az elégetlen és/vagy parciálisan oxidálódott 
Egyes komponensei karcinogének. Jelenleg nincs összesített levegőminőségi határérték. 
A fajlagos emissziók csökkenése a járműállomány korszerűsítésétől, a forgalmi viszonyok 
szabályozottságától, az útviszonyok javulásától is várható.  
 
A 8-as út átkelési szakaszán 2004-ben mért, meglévő forgalmi adat (ANF 11090 j/nap) alapján 
számított forgalmi eredetű légszennyezettség: 
 

Szennyezőanyag 
megnevezése 

Számított 
légszennyezettség 

Határérték 

μg/m3 
Kén-dioxid 0,09 125 
Szén-monoxid 36,78 5000 
Nitrogén-oxidok 6,21 150 
Szilárd anyag 1,15 100 
Szén-hidrogének 4,79 -- 

 
A tervezési terület útjai a 8-as úthoz képest lényegesen kisebb forgalmi terheléssel érintettek. 
Megállapítható ez alapján, hogy a tervezési területen belüli utakon a domináns közlekedési 
eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető levegőminőség átlagos értékei megfelelő 
"tartalékkal" rendelkeznek, kritikus, határérték közeli összetevő nincs. 
 
 

4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési területek felszíni szennyeződésre érzékenyek. A belterületi területek közműves víz 
és csatorna ellátása 100 %-ban biztosított, így a területről szennyeződés a talajt nem érinti. A 
tervezési területen a rendezési terv módosításában megfogalmazott fejlesztések nem 
veszélyeztetik a talaj minőségét.  
A földtani közeg (talaj) nem tekinthető szennyezettnek. Kármentesítés, különleges műszaki 
beavatkozás nem indokolt. 
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, a hulladéktárolás, illetőleg a 
burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A 
talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében 
semlegesnek minősíthető. 
A mezőgazdasági területeken történő fejlesztések esetén is minden esetben olyan 
közművesítési megoldást kell választani (zárt szennyvíztárolás, a szükséges helyeken 
olajfogók elhelyezése), hogy a talaj minőségében negatív változás ne történhessen. 
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4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
A terület éghajlata jellemzően mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, de már a mérsékelten 
nedves övezet határán, máshol mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves. A kistáj DNy-i 
részén az évi napfénytartam csak kevéssel haladja meg az 1800 órát. A nyári és a téli 
napsütés ezen a területen 720 és 175 óra.  
Az évi középhőmérséklet Ny-ról É felé emelkedik (Ny-on 9,0 °C, a középső részeken 9,5 °C, 
É-on 9,8 °C), hasonlóan eltérő a vegetációs időszak középhőmérséklete is ( DNy-on 15,5 °C 
körül, ÉK-en 16,2°C).  
A kistáj területén átlagosan 650-700 mm körüli évi csapadék várható. A nyári étlagos 
csapadékmennyiség 400-440 mm között mozog. A legtöbb csapadékot, ami egy nap alatt 
lehullott, Körmenden mérték (80 mm). A hótakarós napok száma 40-45 körüli. Az átlagos 
maximális hóvastagság 25-30 cm közötti. 
A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélerősség a táj DNy-i részein 3 m/s körüli. 
A szabályozási terv által lehetővé tett fejlesztések a terület klímájában érzékelhető változást 
nem okoznak. 
 
 

4.3.2.5. Élővilág 
 
 
A tervezett fejlesztések az I. II. területen a terület élővilágára –tekintettel a már eleve adott 
városi környezetre- nincsenek hatással. Sem védett, sem ritka, különleges állatfaj létéről nincs 
tudomásunk. A háborítatlan környezetben élő állatoknak (madarak) lehetőségük van a 
környező közeli egyéb zöldfelületekre áttelepülni az építkezések idejére, ezt követően a 
kialakuló új zöldfelületek ismételten élőhelyet biztosítanak számukra. 
A III. területen a tervezett módosítás a jelenleg hatályos tervhez képest az élővilág 
szempontjából szintén nem okoz változást.  
 

4.3.2.6. Épített környezet 
 
 
Az épített környezetre vonatkozóan részletes vizsgálati munkák készültek az elmúlt években. 
Az értékvédelem alapját a 2004. májusában Borossay Katalin és munkatársai által elkészített 
Kulturális Örökség Értékleltára, valamint a Mezős Tamás és munkatársai által 2006. 
májusában készített Körmend óvárosának rehabilitációs programterve képezi. A 
szabályozási előírások kidolgozásánál messzemenően figyelembe vettük a fenti 
előzményekben megfogalmazott javaslatokat.  
Az értékvédelemmel kapcsolatos megállapítások a 4.3.5. fejezetben találhatók. 
A tervezett módosításokkal érintett területek közül az I. számú területen tervezett, 
vasútállomás épülethez kötődő fejlesztés érint közvetlenül épített örökségi értékeket. A 
vasútállomás épülete műemléki környezetbe tartozik, illetve maga az épület is helyi védelemre 
javasolt objektum. 
A vasútállomás környezetében létesülő felüljárót úgy kell megvalósítani, hogy az objektum 
építészeti értékei ne sérüljenek.  
A II. számú tervezési területen a javasolt HÉSZ módosítással elő kívánjuk segíteni, hogy a 
településszövetbe illeszkedő, a környező beépítésekhez koordináta rendszerével igazodó 
beépítés jöjjön létre.  
A III. számú területen tervezett módosítás az épített környezet állapotában nem okoz 
változást. 
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4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 
 
Ipari jellegű környezeti zajok: 
A vizsgált területen és környezetében jelenleg jelentős környezeti zajjal járó ipari tevékenység 
nincs. A tervezési területeken is csak olyan funkciók telepíthetők melyek a szomszédos 
területfelhasználási egységek funkcióit nem zavarják, és ezt a terület határán történő 
mérésekkel is igazolni kell.  
 
Az építési tevékenységek környezeti zajszintjei:  
Az építkezések átlagosan várható időtartama 11 hónap, ebben az esetben a zajterhelési 
határértékek nappal LTH=60dB, éjjel LTH=45dB (lakóterület, kisvárosias beépítés esetén, a 
többi területen magasabb értékek megengedettek). Az építkezés domináns zajforrásai 
(földgépek, betonkeverő, stb.) egy LWA=105dB hangteljesítményű, az építkezési terület 
közepére koncentrált pontforrással vehetők figyelembe. Építkezés idején a tervezett munkákat 
úgy kell ütemezni, hogy a fenti nappali határértékek betarthatók legyenek, építési tevékenység 
éjszakai időszakban a területen belül nem megengedett. 
 
Közlekedési zajterhelések 
 
A Körmend Vasútállomáshoz kapcsolódó új buszpályaudvar létesítésével és üzemeltetésével 
összefüggő környezeti zaj vizsgálata 
 
 
A felhasznált előírások, szabványok 
 

- 284/2007(X.29.) Kormányrendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes szabályairól. 
- 93/2007(XII.18) KvVM sz. rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának 

valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésénk módjáról 
- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes a rendelet zaj- és rezgésterhelési határértékek 

meghatározásáról”. 
- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése”. 
- MSZ 15036: 2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban”.  
- ÚT 2-1.302:2000 Útügyi Műszaki Előírás „a közúti közlekedési zaj számítása. 

 
A tárgyi tervezési terület a város belterülete, a vasútállomás illetve a buszpályaudvar 
forgalmával érintett. Tekintettel arra, hogy   országos főútvonal-hálózaba tartozó út nem halad 
át a területen illetve annak közvetlen közelében, a  forgalom elsősorban a fenti létesítmények 
célforgalmát bonyolítja, illetve kisebb részben átmenő forgalmat is jelent a 8722. sz. 
összekötőút  és Mátyás király út  tekintetében a vasúti területtől északra eső városrész  
megközelítésekor. 
A forgalom összetétele alapján megállapítható hogy a vizsgált útvonalon a nehézjármű arány 
viszonylag számottevő mely a buszközlekedés jelenlétéből adódik.  
A tervezett fejlesztés a közlekedési viszonyokat nem változtatja meg alapvetően, az érintett 
utakon a meglevő forgalom nem növekszik, az összetétel változására sem kell számítani. 
 
 
Zajvédelmi követelmények 
A  közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 
  Határérték (LTH) az LAMkö megítélési szintre*  (dB) 
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Sor-  
szám 
 

Zajtól védendő
terület 
 

Kiszolgáló 
úttól, 
lakóúttól 
származó 
zajra 

Az országos 
közúthálózatba 
tartozó 
mellékutaktól, a 
települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és
külterületi közutaktól,
a vasúti
mellékvonaltól és
pályaudvarától, a
repülőtértől, illetve a
nem nyilvános fel- és
leszállóhelyektől** 
származó zajra 

 
 
 
 
 
 
 

az országos 
közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és 
főutaktól, a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 
főutaktól, az autóbusz-
pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől*** 
származó zajra 

nappal 
6-22 
óra 

éjjel  
22-6 
óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

1. 

Üdülőterület, 
különleges 
területek közül az
egészségügyi 
terület,   

50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 
falusias, 
telepszerű 
beépítésű) 
oktatási 
létesítmények, 
temetők területe,
zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. 
Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), 
vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 
 
Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 
területeken 
 
Sor- 
szám 
 

  
  
 Zajtól védendő terület 
  

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre  (dB) 
ha az építési munka időtartama 
0-1 hónapig 1 hónap felett 1 

évig
1 évnél több 

nappal  
6-22 óra

éjjel  
22-6 óra

nappal  
6-22 óra

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra
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1. 
Üdülőterület, különleges
területek közül az
egészségügyi terület,   

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)
oktatási létesítmények, 
temetők területe,
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), vegyes
terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület  70 55 70 55 65 50 
 
Megállapítható, hogy a meglevő utak forgalma és a környezetében meglevő, kialakult 
beépítési viszonyok adottságként kezelhetők.  
A tervezett autóbuszpályaudvar a tervezési terület közvetlen közelében van jelenleg is.  
 
A számítás során a Vasútmellék utca (jelenleg 87306 közút, 4846 sz. számlálóállomás)  
meglevő forgalmát vesszük figyelembe. A kérdéses útvonal forgalmának összetétele - 
akusztikai járműkategóriákra bontva - ismert, meglevő forgalomösszetétel képezi a számítás 
alapját, a Magyar Közút Kht. által 2007 évben rögzített forgalomnagyságokkal számolunk.  
 
A forgalmi zaj meghatározás az ÚT 2-1.302 sz Útügyi műszaki előírás szerint történik. 
A számítás célja a megítélési pontban fellépő és a határértékekkel összevethető mértékadó A-
hangnyomásszintek meghatározása.  
 
A forgalom nagysága tekintetében a kiindulási adatokat és a számítás menetét a mellékelt 
dokumentumok tartalmazzák. 
 
A  forgalom jelenlegi nagysága és összetétele  a közútak  érintett szakaszán 
 

útszakasz 
Forgalmi adatok járműkategóriánként jármű/nap 
I. II. III. 

87306 közút 2209 229* 159 

*  -  a kategórián belül  95 autóbuszjárat naponta  (190 elhaladás) 
 
A vizsgált Vasútmellék utca esetében a  megítélési időre vonatkozó egyenértékű A-
hangnyomásszint az út szélső forgalmi sávjától 7,5 méterre levő referencia vizsgálati ponton: 
 
LAeq(d,h) = 64,8 dB   nappal     06-22 óráig 
LAeq(d,h) = 57,9 dB   éjjel    22-06 óráig 
A forgalmi zaj csökkenése a távolság függvényében a szélső forgalmi sávtól  d = 7,5 m-re eső 
referencia pont zajszintjéhez viszonyítva 
A forgalmi zaj meglevő szintje magas, az úttengelyétől 8 méterre levő lakóépületek előtt   
meghaladja a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben rögzített zajterhelési 
határértékeket. 
 
A közlekedési létesítmények esetében a fenti,  vonatkozó Rendelet az alábbiakat tartalmazza: 
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4. § (1) A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott 
zajterhelés nem haladhatja meg a 3. melléklet szerinti határértékeket. 
(2) A 3. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő 
a) nappal (6:00-22:00): 16 óra, 
b) éjjel (22:00-6:00): 8 óra. 
(3) Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület 
a) zajtól védett területen helyezkedik el, a 3. mellékletben meghatározott határértéknél 5 dB-lel 
kisebb, 
b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, a 3. mellékletben az üdülő területi besorolásnak 
megfelelő 
zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén. 
(4) A 3. melléklet határértékeinek új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő 
védendő területen kell teljesülniük. 
(5) Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás 
bővítése utáni állapotra 
a) a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra 
vonatkozó számítások és 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. 
 
 
A  tervezett fejlesztések megvalósítása építési zajjal jár, amely munkák időtartama 1 hónap és 
1 év között várható. 
A kiviteli tervek készítésekor az engedélyezési dokumentációhoz zajvédelmi munkarész 
készítése szükséges, melyben az építési tevékenység és a buszforgalom zajhatásait be kell 
mutatni a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet 2. sz mellékletének megfelelő tartalommal. 
 
A 8 sz. főút forgalma érinti a II. számú tervezési területet. A tervezett áruházbővítést úgy kell 
megvalósítani, hogy a zaj és rezgésvédelmi követelmények teljesüljenek.  
A nagyforgalmú főút belterületi szakaszának tehermentesítésére elkerülő út építése tervezett. 
Az új út a hatályos jogszabályok alapján oly módon létesíthető hogy a környezetében a 
környezetvédelmi – ezen belül a zajvédelmi - normák teljesüljenek. 
 
Az elkerülő út megépítése után a belterületi régi nyomvonalon jelentős, mintegy 30%-os 
járműszám csökkenésre lehet számítani. Ezen belül a nehézjármű forgalom mintegy 80 %-át 
az elkerülő útra terelik. Megmarad viszont a város belső forgalma és a kistérség teherforgalma 
a városon átvezető utakon.  
A távlati forgalom növekedését is figyelembe kell venni. A 8-as út belterületi szakaszán 
várható forgalom meghatározása a meglevő tényleges forgalom alapján, az ÚT.2-1:118. sz 
útügyi műszaki előírás 4/b táblázata szerinti forgalomfejlődési szorzók felhasználásával 
történt. 
 
A 2015-ben várható forgalom zajszintjei a referencia ponton: 
 
LAeq(d,h) =69,2 dB - nappal 
LAeq(d,h) =62,2 dB - éjszaka 
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A számított értékek számos bizonytalansági tényező függvényében változhatnak, így 
esetleges sebességkorlátozás, a járműpark lassú de folyamatos korszerűsödése, 
forgalomtechnikai beavatkozások mind kihatnak a zajszintre. 
A számított értékek alapján mintegy 2 dB zajszint csökkenés becsülhető a főút belterületi 
szakasza mentén, melyet elsősorban az elterelt nehézjárműforgalom  eredményez. 
 
A védendő épületek terhelése csökken, zajtól védendő létesítmény azonban csak abban az 
esetben létesíthető a határérték feletti forgalmi zajjal terhelt területeken, ha az épületen belüli  
védendő helyiségekben előírt, a 8/2002 (III.22.) KÖM-EüM sz. rendelet 4. sz. melléklete 
szerinti belső téri zajszinteket zajvédelmi szempontok alapján kiválasztott épületszerkezeti 
megoldásokkal biztosítják.  
 
 
A vasút zajvédelmi  vonatkozású hatásai 
 
Az üzemi zaj tekintetében a meglévő állapot kedvező, a területek zajállapotát kedvezőtlenül 
befolyásoló  jelentős ipari-szolgáltató tevékenység nincs a  közelben. 
A vasútállomás üzeme során a vasúti közlekedési zaj hatása érvényesül. Ez a forgalom 
tekintetében érkező és induló szerelvények mozgásával jár, áthaladó teherforgalom mellett. 
Nagy sebességű gyorsvonat és expresszvonat a térségben nem közlekedik. A jelenlegi 
vonatforgalom mértéke elfogadható, viszonylag kevés konfliktus forrása a környező 
lakóterületen.  
A  vasúti közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a  zaj-és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 8/2002(III.22)KöM- EüM sz rendelet. 3. sz. melléklete 
szerinti  vasúti fővonal környezetében  
„kisvárosias, falusias,telepszerű, valamint „nagyvárosias beépítésű, vegyes terület” esetén 
egyaránt 
 
LTH nappal ( 0600-2200 óráig ) = 65 dBA 
LTH éjjel     ( 2200-0600 óráig ) = 55 dBA 
 
 
A fenti határértékeket a R. 3.§ szerint kell  értelmezni. 
- A 3. számú melléklet határértékeinek új tervezésű vagy megváltozott 
területfelhasználású területeken a meglévő közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre is  
teljesülniük kell. 
 
Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépését a környezetvédelmi hatóság a 3. számú 
mellékletben foglaltak szerint engedélyezheti. 
 
Fentiekből következik hogy a beépíthetőség függ a vasúttól való távolságtól, a tervezett 
telekalakítástól (a vasútra merőleges  beépítési vonal csökkentheti a homlokzatok 
zajterhelését) és az egyes építmények funkciójától.  
Az OTÉK előírásai szerint vasútvonal környezetében előírt védőtávolságot kell betartani. Így a 
szélső vágánytól számított 50 méteren belül vasúti létesítmény kivételével csak kivételesen 
építhető egyéb létesítmény.  
A Körmend állomáshoz hasonló forgalmat bonyolító vasúti létesítmény közelében jellemzően 
70-80 méter távolságban lehet a forgalmi zaj határértékre csökkenésére számítani. Mivel a 
közlekedési zaj a nappali 16 (06-22 óra) és éjszakai 8 (22-06)  órára vonakoztatva 
értelmezendő, a zajkibocsátás egyenértékű hangnyomássszintben (Leq dBA) való 
meghatározása a forgalmi zaj mellett előforduló egyéb vasúti zaj-eseményeket is magában 
foglalja, mely még a határértékek teljesülése esetén is zavaró lehet. 
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A I. számú területen az 50 m  védőtávolság betartása mellett indokolt a vasút felőli területrész 
szolgáltató-kereskedelmi jellegű létesítményekkel való beépítését szorgalmazni. 
 
Az I. és III. számú területeken tervezett rendezési tervi módosítások a jelenleg hatályos 
rendezési tervhez képest zajvédelmi szempontból változást nem okoznak. 
 
A tervezés során figyelembe veendő szabványok és előírások: 
 
• MSZ 18150-1:1998  A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
• ÚT 2-1.302:2000  Közúti közlekedési zaj számítása 
• MSZ 15036:2002  Hangterjedés a szabadban 
• A 8/2002(III.22)KöM- EüM sz rendelet a zaj-és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
• Az  MSZ ISO 1996 - 1 : 1995 sz. ” Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése  
• Az ÚT 2-1.302 sz útügyi műszaki előírás 
• ÚT.2-1:118. sz útügyi műszaki előírás 

 
 
4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 

 
A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a 
következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 
 

15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 
17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 

27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

 
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a  164/2002 
(X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 
 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal 
kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. 
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A keletkező hulladékok nyilvántartását a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint 
történjen. 
 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 
gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az 
ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű 
szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok 
szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező vállalkozások 
végezhetik. 
 
 

4.3.3.  Közlekedés 
 
I. sz. tervezési terület:  
A vasutak szerepének növelését a környezetkímélő közlekedési módok arányának növelése 
jegyében, a fenntartható fejlődés elvéhez szorosan kötődő tényezőnek tekintjük. A Körmendet 
érintő 21. számú vonal a Szombathely-Szentgotthárd-Graz vasútvonal része, amelyet a 
GYSEV Zrt. vett át a MÁV Zrt.-től. 
A vasúti szolgáltatásokat jelenleg végző GYSEV Zrt. programot dolgozott ki egy komplex 
közlekedési csomópont kiépítésére. Ennek lényege, hogy az utasok komfortérzetét növelve 
egy helyszínen kerülhetne sor a vasúti és közúti személyszállító utasforgalom koordinálására. 
A jelenlegi vasútállomás épülete szolgáltatóközpont jelleggel működne, innét történhetne az 
utasforgalom irányítása. Ennek során a vasúti és közúti személyszállítás menetrendje is 
összehangoltabbá válhat, csökkenhet a közúti személyforgalomban részt vevők köre. Mindez 
P + R projektként valósul meg. A vasútállomás épületétől a Mátyás király utcáig terjedő vasúti 
területen belül kerülnek kialakításra az új parkolók, valamint kerékpártárolók, így az 
állomásépület előtti tér igényes formában átalakítható, a jelenlegi rendezetlen parkolás 
megszüntethető.  

 
A buszállomás és a vele járó buszközlekedés szolgáltatás a GYSEV területén működne 
tovább, úgy helyközi, mint helyi szinten. A buszállomás megközelítése a Vasútmellék utcáról 
fog történni, a mellékelt terveknek megfelelően. 
 
Az északi városrész különszintű kapcsolatára ad megoldást a tervezett új gyalogos–
kerékpáros felüljáró, amely kiváltja a jelenlegi rossz állapotban lévő alig használt felüljárót, 
valamint akadálymentes kapcsolatot ad a két városrész között. A felüljáró egyúttal a város 
észak-déli gyalogos tengelyének részét fogja képezni, erősítve ennek helyét a Kossuth utca-
Vida József utca vonalában. A felüljáróról külön kapcsolat kerül kialakításra a tervezett 
buszállomáshoz, a vasúti peronokhoz valamint a Kossuth Lajos utca felé. A Kossuth Lajos 
utca mint kerékpáros tengely köti össze az aluljárót a 8-as út menti illetve a kastély felé vezető 
kerékpárút-hálózattal. Ennek kitáblázását javasoljuk, a Kossuth Lajos utcán külön kerékpársáv 
a szűk keresztmetszet miatt teljes hosszon nem alakítható ki, de a tervezési területen lévő 
szakasz mintakeresztszelvényét kerékpársávval javasoljuk kialakítani. Ezen kívül a Kossuth 
Lajos utca érintett szakaszán párhuzamos parkolósáv kialakítását is javasoljuk a közelben 
tervezett településközponti és közlekedési csomóponti funkciókhoz kapcsolódó fokozott 
parkolási igények diverzifikált kielégítése érdekében. 
A felüljáró elsősorban a városrészek közötti kapcsolatot szolgálja, a vasúti peronok 
kiszolgálása csak másodlagos szerepű, a peronok felszíni kiszolgálása a vasútállomás felől 
továbbra is biztosított lesz a tervek szerint.  
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A Hunyadi u. vonalában tervezett közúti aluljáró csomóponti kapcsolatait, ennek 
folyományként a Vasútmellék utca hálózati szerepének módosulását és a környező utcák 
kapcsolatait a TH-04-02-07 munkaszámú, szintén cégünk által készített Körmend Belváros 
Szabályozási terv részletesen tartalmazza.  
 
A tervezési terület közlekedési vonalainak szabványos besorolása: 

 
Útszám, útnév Települési 

kategória 
Közúti, 
tervezési 
kategória 

Szabályozási 
szélesség 

Javasolt 
(meglévő 
szélesség) 

Megjegyzés 

Vasútmellék 
utca 

Gyűjtőút 
helyi 

B.V.c.B. 22,00 14,00 
18,00 

szabvány alóli felmentés 

 
A tervezési terület összes többi utcája kiszolgáló út (lakóút) szabványos besorolása: B.VI.d.B.-
C. 

 
II. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület körüli úthálózat kialakult. A tervezési terület megközelíthetőségét a tervezett 
módosítás nem befolyásolja.  
 

 
III .sz. tervezési területen: 
A tervezett módosítás közlekedési vonatkozásokat nem érint. 
 

 
 

4.3.4.  Közművesítés 
 
A szabályozásra kijelölt tervezési területeken a közművek részben, vagy teljes körűen 
megépültek.  
 

4.3.4.1. Ivó- és tűzivíz ellátás 
A kiépült hálózat hidraulikai felülvizsgálatát külön tanulmányban szükséges elvégezni mind a 
kommunális fogyasztás, mind a tűzivíz ellátás vonatkozásában az elhatározott település-
szerkezet és az egyes tömbökhöz tartozó használók száma, illetve a mértékadó épület-
tűzszakaszok függvényében. 
A tervezési területek vízellátása a meglévő rendszerről biztosítható. 
A vízhálózat állapota megfelelő, amennyiben a lehatárolt területen útfelújításra, burkolat 
korszerűsítésre kerül sor, a beavatkozás előtt egyedi vizsgálatot kell végezni az esetlegesen 
szükséges rekonstrukciós munkák elvégzésére. 
A vasutat keresztező tervezett felüljáró létesítéssel kapcsolatos fejlesztési munkáknál 
vízvezeték kiváltásokkal kell számolni. 

 
 

4.3.4.2. Szennyvíz elvezetés 
A körmendi szennyvíztisztító fejlesztése 2004. évben megtörtént. A belvárosi területen 
keletkező szennyvizek tisztítása a telepen biztosított. 
A tervezett fejlesztések kapcsán indokolt csatornahálózat építés a meglévő rendszerhez 
közvetlen gravitációs csatlakozással történhet, vagy a fogadó csatornák kedvezőtlen 
magassági helyzete esetén átemelő beiktatásával. 
A felüljáró építéssel kapcsolatos területrendezési munkáknál csatornakiváltásokkal és 
átemelő-, illetve szennyvíz nyomóvezeték építéssel kell számolni. 
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4.3.4.3. Csapadékvíz elvezetés 
Felszíni vízelvezetés rendszerének kezelője, üzemeltetője az Önkormányzat. Körmend 
csapadékvíz levezetésének felülvizsgálatát a Linakron Mérnöki Iroda (8000 Zalaegerszeg, 
Kisfaludy u. 15-17.) készítette. A terv tartalmazza a jelenlegi állapotok vizsgálatát és a 
fejlesztési, ill. rekonstrukciós javaslatokat. Általános javaslatként a belváros esetében a zárt 
rendszerre való átépítés fogalmazható meg, ill. az egyesített rendszer különválasztása a 
megvalósítandó cél. 
Az I. és II. számú tervezési területen kizárólag zárt csatornahálózat kiépítését (átépítését) 
javasoljuk. 
 
 

4.3.4.4. Energia ellátás 
 

a., Villamos energia 
Az E.ON előzetes kezelői nyilatkozata szerint a tervezett energia-felhasználás többletigény 
teljesítésének nem látják a műszaki akadályát. 
A belterületi tervezési területeken meglévő légkábel-hálózatot ütemezett megvalósítással 
földkábel-hálózatra kell átépíteni. Az átépítés rendszerét, kábelkeresztmetszeteket, trafó 
felújításokat, új trafók telepítési helyeit és a kábel-keresztmetszeteket önálló hálózatfejlesztési 
koncepció – tervekben kell meghatározni. 
A területrendezés megvalósulási folyamatában a villamos energiaigényekről előzetes 
tájékoztatót kell kérni az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-től. A kiadott 
Áramszolgáltatói tájékoztató részletesen tartalmazni fogja a műszaki és gazdasági feltételeket. 
Az elektromos hálózatról engedélyezési és kivitelezési tervet kell készíttetni, az E.ON  
nyilatkozatának figyelembevételével. 
 

b.) Gázenergia ellátás 
ÉGÁZ Rt. előzetes tájékoztatása szerint Körmend gázellátása jelenleg kiterheltnek tekinthető, 
az ellátás biztonsága határérték körül mozog. 
A terület gázellátása megvalósításához a gázenergia igényt be kell jelenteni. 
Tervezési területekenn a gázhálózat-fejlesztést az Önkormányzat által elhatározott 
területfejlesztés ütemezéséhez kapcsolódóan kell megvalósítani, a terület egészére 
készítendő fejlesztési koncepcióba illeszkedően. 
 
 

4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) 
 
Az önkormányzati elvárásoknak is megfelelően ütemes megvalósítással az I. és II. számú 
tervezési területeken földkábeles hálózatra kell átépíteni a jelenlegi légkábeles rendszert. 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelyezését csak huzamos emberi tartózkodásra 
szolgáló épület elhelyezésére alkalmas területtől 200 m-es távolságra javasoljuk.  
 
 
 
 

4.3.6. Helyi értékvédelmi javaslat 
 
A helyi értékvédelmi javaslat alapját a 2004. májusában Borossay Katalin és munkatársai által 
elkészített Kulturális Örökség Értékleltára, valamint a Mezős Tamás és munkatársai által 
2006. májusában készített Körmend óvárosának rehabilitációs programterve képezi. A 
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szabályozási előírások kidolgozásánál is messzemenően figyelembe vettük a fenti 
előzményekben megfogalmazott javaslatokat.  
A tervezett módosításokkal érintett területek közül az I. számú területen tervezett, 
vasútállomás épülethez kötődő fejlesztés érint közvetlenül épített örökségi értékeket. A 
vasútállomás épülete műemléki környezetbe tartozik, illetve maga az épület is helyi védelemre 
javasolt objektum. 
A vasútállomás és környezetének fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy az objektum 
építészeti értékei ne sérüljenek. 
A II. számú tervezési terület a védett kastélyparkkal, illetve különleges kastély területtel 
szemben helyezkedik el, a tervezett áruházbővítés építészeti kialakítása ennek figyelembe 
vételével történjen. A telepítésre vonatkozó előírással a város kialakult településszövetébe 
való illeszkedést kívántuk elősegíteni.  
A KöBÉSZ 12. § részletesen megfogalmazza a javasolt védelmi kategóriák szabályozási 
vonatkozásait. 

 
 
4.3. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

 
 

4.4.2. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 

 
A teljes Belváros területére vonatkozó Örökségvédelmi hatástanulmány a belvárosi 
szabályozási terv készítésével párhuzamosan 2004 folyamán elkészült, amely 
tartalmazza a jelen tervezési területekre vonatkozó megállapításokat is. 
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TERVEK 
 
SZ-2 Kivonat a hatályos szabályozási tervből M 1: 2 000 
SZ-2/M Szabályozási tervmódosítás M 1: 2 000 
 Mintakeresztszelvények M 1: 100 
V-02 Telepítés helyszínrajz M 1: 1 000 
 Felüljáró vázlatterv helyszínrajza  

 
 


	Körmend 
	Településrendezési terv módosítás
	2011. szeptember
	Előzetes véleményezési tervdokumentáció
	1.2.1. A rendezési tervmódosítás által érintett területek

