
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg - Országhatár szakaszára– 2016. november 

a 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerint  
 

 
 

 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
 

M85 GYORSFORGALMI ÚT  
Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakaszán  

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Térségi szerkezeti tervében meghatározott nyomvonalának 
településrendezési mélységű pontosításához 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  

23/D. §(2) bek. és 

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76//2009. (IV.8.) Korm. 
rendelet szerint 

 

 

 

Budapest, 2016. november  



TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg - Országhatár szakaszára– 2016. november 

a 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerint  
 

 
 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
 

M85 GYORSFORGALMI ÚT  
Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakaszán  

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Térségi szerkezeti tervében meghatározott nyomvonalának 
településrendezési mélységű pontosításához 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  

23/D. §(2) bek. és 

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76//2009. (IV.8.) Korm. 
rendelet szerint 

 

Kérelmező: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 
H-9021 Győr, Városház tér 3. 
 

Területrendezés: TOPO PLAN Kft. 
2040 Budaörs, Patkó utca 1. 
Tel: 23/422-115, Mobil: +36 30/246-8132; +36 70/367-5331 
email: pocsok@gmail.com 

Tóthné Pocsok Katalin 
Okl. kertész mérnök (táj- és kertépítész) 
Területrendező tervező TR-01-5086 
Vezető településtervező: TT1-01-5086 

 

Horváth Krisztina 
okl. építészmérnök  
okl. településmérnök 
településtervező 
településrendezési szakértő 
É, TT, SZTT 07-0385 

 
Budapest, 2016. november 



TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Pereszteg - Országhatár szakaszára– 2016. november 

a 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerint  

 

1 
 

 

 

 

 

 

1. KÉRELMEZŐ 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz nyomvonala települési 
mélységű pontosításának térségi területfelhasználási engedély kérelmét az érintett 
önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
nyújtja be.  

2. KÉRELEM TÁRGYA 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakaszán a 2*2 sávos 
gyorsforgalmi út (31+550 – ~ 94+582 km sz. között), valamint ~4 km hosszú 2*1 sávos 7,50m burkolat 
szélességű elkerülő út új nyomvonalon tervezett építéséhez  

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) Térségi 
Szerkezeti Tervében, valamint  

a Győr-Moson-Sopron Önkormányzata Közgyűlésének 10/2005.(VI.24.) számú rendelettel elfogadott 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervében (továbbiakban: 
MTrT) meghatározott nyomvonal  

településrendezési mélységű pontosításának térségi területfelhasználási engedélyezése az M85 
gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakaszán érintett, alábbi települések 
településrendezési eszközeinek módosításához: 

Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, Fertőendréd, 
Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergöc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, Kópháza, Sopron 
Megyei Jogú Város.  
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3. KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÓ INDOKLÁSA 

Magyarország Kormányának egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének 1.193. pontja az 
M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron közötti szakaszát nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásnak minősítette. 

A Kormány a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) 
Korm. határozat 1.a) pontjában felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket Csorna–Sopron–országhatár viszonylatban gyorsforgalmi út megvalósítása, továbbá a 
várost észak-nyugati irányban elkerülő út megépítése érdekében. 

Az M85 gyorsforgalmi út létesítésének egyik fő célja a 85-ös és 84-es főút által érintett, beépített 
védendő területek tehermentesítése a településeken áthaladó átmenő forgalomtól, ebből eredően 
a beépített védendő területek mentesítése a zavaró mértékű légszennyezéstől, zajterheléstől és 
jelentős balesetveszélytől. A térségi jelentőségű M85 gyorsforgalmi út fejlesztésének további 
kiemelt célja a települések közlekedési kapcsolatainak javítása, a települések és ezen belül a 
gazdasági fejlődést jelentő meglévő és fejleszthető területek gyors és biztonságos megközelítése, 
elérhetősége. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Csorna–Sopron Konzorcium nyerte el 
(UTIBER Kft. konzorciumvezető) az M85 gyorsforgalmi út Csorna II.–Pereszteg-Sopron kelet–Sopron 
országhatár közötti szakasz 2*2 sávos gyorsforgalmi út (31+550 – ~ 94+582 km sz. között), valamint 
~4 km hosszú 2*1 sávos 7,50m burkolat szélességű elkerülő út (Sopron ÉNY-i tehermentesítő) 
építéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és ahhoz kapcsolódó egyéb 
szakági tervek készítését, beadását engedélyezésre, az engedélyezésben való részvételt, amennyiben 
szükséges a környezetvédelmi engedélyek módosítását és az ehhez tartozó dokumentációk 
elkészítését.  

A Konzorcium feladata, az önkormányzatok egyetértésével (megrendelésére) a műszaki tervek 
alapján, a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonal és kapcsolódó létesítményei (pihenőhely, földutak) 
településrendezési tervekbe illesztése, a településrendezési eszközök módosítási dokumentációinak 
elkészítése. 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. – Sopron OH közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányával 
egy időben a teljes nyomvonal szakaszaira környezetvédelmi vizsgálati anyagok is készültek 2014-
2015 évben. A gyorsforgalmi út létesítése és üzemelése következtében várható környezeti hatások 
vizsgálata az idő közben megváltozott jogszabályi környezet figyelembe vételével, a Közlekedés és 
Gazdaság fejlesztési stratégiákkal összhangban történt, melynek eredményeként több nyomvonal 
változat kidolgozására került sor. A változatok közül a vonatkozó értékvédelmi (környezetvédelem, 
természetvédelem és épített örökség védelme) jogszabályi előírásoknak és a gazdaságosságnak 
leginkább megfelelő nyomvonal változat 

- Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakasz a D1.m nyomvonal változat OKTF-KP/11011-96/2015. 
ügyiratszámon, 

- a Pereszteg – Sopron – osztrák-magyar országhatár közötti szakasz 1. nyomvonal változat OKTF-
KP/2015-101/2015. ügyiratszámon 

kapott környezetvédelmi engedélyt. 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakasz a D1.m nyomvonal változat által 
érintett települések: Babót, Bogyoszló, Ebergőc, Farád, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Jobaháza, 
Kapuvár, Nagylózs, Pereszteg, Pinnye, Rábatamási, Röjtökmuzsaj, Szárföld, Vitnyéd. 
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A környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalszakaszok engedélyezési terveinek készítése 
jelenleg folyamatban van.  

A környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal nem egyezik a nyomvonallal érintett 
települések - Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, 
Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergöc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, 
Kópháza, Sopron Megyei Jogú Város - településrendezési terveiben meghatározott nyomvonallal, így 
az út engedélyezési tervének elfogadásához a tervi összhang érdekében ezen települések 
településrendezési eszközeinek az M85 gyorsforgalmi úttal érintett területrészeire vonatkozó 
módosítására van szükség.  

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II.–Pereszteg-Sopron kelet–Sopron országhatár közötti szakasz 
hatályos tervekben jelölt nyomvonala és az új nyomvonal Vitnyéd, Fertőszentmiklós, Kópháza és 
Sopron területén tér el egymástól jelentősebb mértékben. 

Az 345/2012. (XII. 6.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének 1.193. pontjában nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített M85 gyorsforgalmi út Csorna II – 
Pereszteg – Országhatár közötti szakasz által érintett települések településrendezési eszközeinek a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) a) pontja alá tartozó módosítása a Korm. 
rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárással történik.  

Az M85 gyorsforgalmi úttal érintett települések településrendezési eszközei módosításához 
szükséges az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. 
törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) Térségi Szerkezeti Tervével, valamint a Győr-Moson-Sopron 
Önkormányzata Közgyűlésének 10/2005.(VI.24.) számú rendelettel elfogadott Győr-Moson-Sopron 
Megye Területrendezési Tervvel (továbbiakban: MTrT), annak Térségi Szerkezeti Tervével való 
összhang igazolása.  

A településrendezési eszközöknek az M85 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
kiválasztott nyomvonalának megfelelően tervezett módosítása nincs összhangban az OTrT Térségi 
Szerkezeti Tervében, valamint MTrT Térségi Szerkezeti tervében szereplő nyomvonallal. Az előző 
megállapításból következően a területrendezési tervek tartalmával való összhang hiánya miatt a 
településrendezési eszközök (TSZT, HÉSz, SZT) módosításának elfogadásához térségi 
területfelhasználási engedély szükséges, aminek beszerzéséhez a területrendezési hatósági 
eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet (R.) értelmében térségi területfelhasználási 
engedély kérelmet kell benyújtani.  

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz tervezésében az érintett 
települések településrendezési eszközeinek (TSZT, HÉSz, SZT) az M85 gyorsforgalmi út megváltozott 
nyomvonala miatti módosításához szükséges területrendezési tervekkel való összhang 
megteremtésének lehetőségéről egyeztetés történt 2016. július 11-én a GYMSM Kormányhivatal 
(Győr, Árpád u. 28-32.) helyiségében, Végh Csaba GYMSM Kormányhivatal Állami Főépítész, 
Gyimóthy Ákos Szakügyintéző GYMSM Kormányhivatal, Németh Kornél a NIF Zrt. képviselője, 
Pekkerné Szabó Piroska REGIOPLAN Kft./UTIBER Kft. képviselője részvételével. (Emlékeztető 2016. 
július 11.).  

Az egyeztetés során Végh Csaba Állami Főépítész jelezte, hogy „a megyei területrendezési tervvel 
való összhang megteremtése érdekében, a 1996. évi XXI. tv. 23/D. § (2) bekezdése szerint, a 
gyorsforgalmi út nyomvonalának pontosítása szükséges. A pontosítás térségi terület-felhasználási 
engedélykérelem benyújtása keretében történik, melynek elbírálási ideje 30 nap.” 
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Az M85 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonal változata és a 
területrendezési tervekben jelölt nyomvonal közötti eltérés miatt az összhang hiánya szükségessé 
teszi a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. §(2) bek. szerint 
az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasza Győr-Moson-Sopron 
Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervében meghatározott nyomvonalának 
településrendezési mélységű pontosítását. 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (2) bekezdése az 
alábbiakat rögzíti. 

(2)178 A településrendezési terv hiányában vagy a tervi elem településrendezési mélységű 
lehatárolásának hiányában a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési terv övezeti tervlapjain 
meghatározott övezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott műszaki 
infrastruktúrahálózatok nyomvonalainak településrendezési mélységű pontosítása az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal térségi területfelhasználási 
engedélye alapján történik  

 

A térségi területfelhasználási engedély kérelem, a területrendezési hatósági eljárás célja tehát a 
fentiek alapján a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1.§ (1) a) pontjában foglaltak szerinti pontosítás 

„1. § (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető 

a)1 településrendezési eszköz hiányában vagy a tervi elem településrendezési mélységű 
lehatárolása hiányában a kiemelt térségi vagy megyei területrendezési terv övezeti tervlapjain 
meghatározott övezeti határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott műszaki 
infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak és az egyedi építmények települési mélységű 
pontosítására (a továbbiakban: pontosítás);” 

térségi területfelhasználási engedélyezése az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – 
Országhatár közötti,  

Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, Fertőendréd, 
Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergöc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, Kópháza, 
Sopron Megyei Jogú Város  

települések közigazgatási területét érintő szakaszára vonatkozóan. 

 

A létesítendő M85 gyorsforgalmi út területrendezési tervektől eltérő új nyomvonalának a 
településrendezési tervekben történő szerepeltetéséhez tehát a R. 1. § (1) a) pontja szerinti 
pontosításra irányuló térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtása szükséges.  

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II.–Pereszteg-Sopron kelet–Sopron országhatár közötti szakasza új 
nyomvonalának a pontosítás szerinti jelölése az OTrT és a MTrT Térségi Szerkezeti Tervében a soron 
következő felülvizsgálatuk alkalmával a 2. és 4. számú mellékletben ábrázoltaknak és az 
alábbiakban leírtaknak megfelelően szükséges. 

OTrT 9.§ (6) A településrendezési eszközök készítése során 

a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi 
építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott 
térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 
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b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, 
kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott 
területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 

MTrT 4.§ (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és 
az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli 
rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/12. számú melléklet 
tartalmazza. 

Fentiek alapján az M85 gyorsforgalmi út területrendezési tervektől eltérő új nyomvonala 
létesítésének feltétele: 

 Az új nyomvonal településrendezési eszközökben való szerepeltetéséhez, 
területszükségletének szabályozásához az OTrT-ben és a megyei területrendezési tervben 
(MTrT-ben) meghatározott nyomvonal települési mélységű pontosításának térségi 
területfelhasználási engedélyezése a R. 1.§ (1) a) bekezdése szerint. A területrendezési 
hatósági eljárást a megyei önkormányzat, illetve több település érintettsége esetén a 
megállapodásukban kijelölt önkormányzat kezdeményezheti a R. 3.§ (1) a) pontja előírásai 
értelmében. 

 a hatályos településrendezési eszközök módosítása az M85 gyorsforgalmi út Csorna II.–
Pereszteg-Sopron kelet–Sopron országhatár közötti szakasza nyomvonalával érintett 
települések - Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, 
Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergöc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, 
Kópháza, Sopron Megyei Jogú Város – közigazgatási területére a Korm. rendelet 42.§-a szerinti 
tárgyalásos eljárás keretében. 

A fenti két eljárás párhuzamosan kerül lefolytatásra, figyelembe véve, hogy a településrendezési 
eszközök módosítása a térségi területfelhasználási engedély kiadása után hagyható jóvá, az M85 
gyorsforgalmi út nyomvonalának települési mélységű pontosításának térségi területfelhasználási 
engedélyezésével összhangban. (2. és 4. számú melléklet) 

Jelen térségi területfelhasználási engedély kérelmet a területrendezési hatósági eljárás 
lefolytatásához szükséges kérelemként, az UTIBER Közúti Beruházó Kft. megbízásából a Topo Plan 
Kft. munkatársa, Tóthné Pocsok Katalin területrendező tervező (TR-01-5086) készítette, Horváth 
Krisztina településtervező, településrendezési szakértő (É, TT, SZTT 07-0385) 
közreműködésével. 

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft., mint konzorcium vezető az érintett települések településrendezési 
eszközeinek módosításával a REGIOPLAN Kft-t és a Tér-T-Rend Kft-t bízta meg. A településrendezési 
eszközök szükség szerinti módosítása a Korm. rendelet 42.§-a szerinti tárgyalásos eljárás keretében 
történik. 
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Az M85 gyorsforgalmi út területrendezési tervektől eltérő környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
új nyomvonala létesítésének rövid összefoglaló értékeléseként az alábbiak állapíthatók meg: 

A környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesülése 

Levegő 

Közvetlen hatásterület az M85 autóút nyomvonala mentén, az emissziók által érintett terület. A 
közvetlen hatásterület lakóterületet nem közelít meg. A várható levegőterheltség nem olyan 
mértékű, hogy a mezőgazdasági kultúrákat károsíthatná. Az előzőek figyelembe vétele mellett is a 
vonatkozó jogszabály szerinti 50 m védőövezetre meghatározott előírásokat érvényesíteni kell. 

A zavaró mértékű környezeti hatásoktól védendő területhasználatok, létesítmények az M85 
gyorsforgalmi út tervezett új nyomvonalától távolabb helyezkednek el, így a gépjármű forgalom 
növekedésével járó légszennyező anyag kibocsátásból eredő környezeti terhelések növekedése 
azokat nem érinti. Átlagos meteorológiai viszonyok mellett a határértékek már az út kisajátított 
területén belül teljesülnek. 

Közvetett hatásterület: A 85. sz. főút mentén jelenleg az út menti védendő ingatlanok esetében a 
NO2 koncentráció határérték feletti. A beruházás megvalósulásával jelentős légterheltségi szint 
csökkenés várható a 85. sz. főút mentén, az NO2 koncentráció határérték alá csökken és a további 
vizsgált légszennyezők koncentrációi is jelentősen csökkennek majd. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonaltól való eltérés, a nyomvonal változása érdemben nem 
befolyásolja az út létesítéséből és üzemeléséből eredő környezeti kibocsátások hatását a levegőre. 

Víz 

A felszín alatti vizek terhelésére vonatkozóan közvetlen hatásterület nehezen határozható meg. Az út 
alapozása, az út földművei, a burkolt útpálya módosítja a lefolyó és összegyülekező csapadékvíz 
mennyiségét, elfolyását a földtani adottságoktól függően befolyásolja a beszivárgást, ami közvetett 
hatásként módosíthatja a talajvíz utánpótlását és egyben gátolhatja a talajvíz áramlását is. 

A felszíni vizek tekintetében közvetlen hatásterület a felszíni vízfolyások keresztezésében és a 
csapadékvizek bevezetésének helyén a felvízi oldalon kb. 25-50 m, az alvízi oldalon a vízfolyás 
jellegétől függően 50-100m. 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz új nyomvonala az OTrT 
3/7. sz. mellékletében ábrázoltak szerint Balf térségében érintett az Országos vízminőség-védelmi 
terület övezetével.  

Az M85 gyorsforgalmi út Pereszteg – Országhatár közötti szakasz nyomvonala mentén 2 db vízbázis 
üzemel, melyeknek hidrogeológiai „B” védőterületét érinti a beruházás a Balf Gyógyfürdő, illetve a 
Sopron-Tómalom-Csalánkert üzemelő vízbázis területén. A korábban készített környezeti 
hatástanulmány alapján a hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal azonos hosszon 
érinti a balfi vízbázis gyógyvíz kútjainak kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” zóna megnevezésű 
védőidomát. A Sopron és környéke Víz- és Csatornaművek Zrt. által üzemeltetett sérülékeny vízbázis 
kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőövezet „B” zóna megnevezésű védőidomon, annak 
védőterületét érintően mindkét nyomvonal áthalad. 
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Természeti értékek 

Országos jelentőségű védett természeti terület 

A nyomvonal nem érint országos jelentőségű védett természeti területet. 

„Ex lege” lápok és szikes tavak, kunhalmok 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakaszán tervezett új nyomvonal 
Rábatamási és Jobaháza környezetében elkerüli az ex lege védett kunhalmokat. A Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa szerint a hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új 
nyomvonal sem érint „ex lege” lápot, kunhalmot, földvárat.  

Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal is keresztezi a 83+390 – 83+820 km 
szelvények között Sopron „Pihenőkereszt” néven ismert védelemre tervezett helyi jelentőségű védett 
természeti területét. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal által érintett települések közigazgatási 
határán belül több helyi jelentőségű védelem alatt álló természeti emlék, valamint természeti terület 
is található. A tervezett beruházás a helyi jelentőségű védett természeti területeket, vagy természeti 
emlékeket nem érinti. 

Natura 2000 területek 

Az M85 gyorsforgalmi út új nyomvonalának Csorna II. – Pereszteg közti szakasza Vitnyéd térségében 
érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján 
meghatározott Rábaköz (HUFH 20001) nevű Natura 2000 területet. 

Az M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár között tervezett szakaszán a hatályos 
tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal is három kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
(SCI) Natura 2000 területet érint (Nagycenk, Kópháza, Sopron). 

Az M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár között tervezett szakasza keresztezi a Határ-
menti erdők (HUFH20013 nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, Kópházánál annak 
közvetlen környezetében halad. A tervezett beruházás érinti a 91M0 kódjelű Pannon cseres-
tölgyesek jelölő és a 91G0 kódjelű Pannon gyertyános-tölgyesek kiemelt jelentőségű élőhelyét. 

Az M85 gyorsforgalmi út Sopront elkerülő szakasza Sopron és Sopronkőhida között metszi a 
Fertőmelléki dombsor (HUFH20003) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet továbbá 
a 84-es sz. főút Sopron előtti szakaszánál érinti azt. A „Pihenőkereszt” forgalmi csomópontnál a 
Natura 2000 terület előterében halad a nyomvonal. 

A Sopron belterület és országhatár közötti Dudlesz-erdő (HUFH20006) nevű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területet a tervezett út alagútban, a felszín alatt metszi, majd az alagút után az 
országhatárig a Natura 2000 terület előterében halad. 

A Natura 2000 területek mellett kizárólag őshonos fa- és cserjefajok alkalmazása tervezett. 

Élővilág 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti teljes szakaszán az új nyomvonal 
mentén is 2,5 m magas vadvédő kerítés tervezett az út mindkét oldalán. 
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A nagyvadak és más vadon élő állatfajok úton való átjutásának biztosítása érdekében vízfolyás 
keresztezéssel kombinált ökológiai átjárók létesülnek a Tordosa csatorna keresztezésénél a 39+313, 
Ikva-patak keresztezésénél a 64+543 és a Csörgető-patak keresztezésénél a 69+037 km szelvényben, 
továbbá az Arany-patak keresztezésénél a 74+737, az Ikva-patak keresztezésénél a 81+635 km 
szelvényben. 

Az 50+755 és a 76+600 km sz-ben az M85 autóutat és a GYSEV vasútvonalat együttesen áthidaló 
vadátjáró létesül. 

A kis és közepes testű emlősök átjárását a 77+560, a 87+380 és a 87+480 km szelvényben elhelyezett 
2×2 keretáteresz segíti. 

Táj 

Tájképvédelmi szempontból kiemelt területek  

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz nyomvonala az OTrT 
3/5. sz. mellékletében ábrázoltak szerint érintett a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek övezettel Babót, Kapuvár, Vitnyéd, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Kópháza, Sopron 
közigazgatási területén. 

Az OTrT 14/A. § (6) bekezdése értelmében (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 
kell elhelyezni. 

Tájképvédelmi szempontból a tervezett M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár 
közötti szakasz megépülése esetén új mesterséges tájképi elem megjelenésével kell számolni. Az út 
az értékes tájképi elemek, a Natura 2000 környezetében kijelölt tájképvédelmi területek közelében 
kedvezőtlen látványelemként fog megjelenni. A jellemzően az eredeti domborzati viszonyokhoz 
igazodó, többé-kevésbé sík, kis relief energiájú tájban (kivéve Sopron környékét) megvalósuló, 
igényesen növényesített szegélyű útlétesítmények általában társadalmilag elfogadott elemek a 
tájban. A környezetvédelmi engedélyben foglaltak, illetve a vonatkozó környezetvédelmi 
jogszabályok előírásainak betartása mellett az út létesítménye az építés és az üzemeltetés során sem 
veszélyezteti a szomszédos területek tájhasználatát. A gyorsforgalmi út megvalósítása az előzőek 
figyelembe vételével is táji léptékű változásnak tekinthető. A környezeti hatásvizsgálati eljárás 
során, mindezen körülményeket értékelve a beruházás tájképre gyakorolt negatív hatásainak 
mértékét a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi engedélyben kikötött feltételek 
teljesítése mellett elfogadhatónak ítélte meg. A kisajátítási területen az útpályán kívüli 
zöldfelületeket, főként a részükön és a csomóponti zöldfelületi részeken magasabb esztétikai értékű, 
védelmi célú, ökológiai kiegyenlítő hatású változatos növénytelepítéssel alakítják ki, ami segíti a 
létesítmény tájba illesztését. A Natura 2000 területek közelében kifejezetten a tájban honos fa- és 
cserjefajok alkalmazásával történő fásítás tervezett. 

 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelem jogszabályi követelményeinek érvényesülése 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz nyomvonala az OTrT 
3/6. sz. mellékletében ábrázoltak szerint az érintett települések közül Nagycenk, Kópháza és Sopron 
tartozik a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe.  

Az út létesítéséhez szükséges terület műemlékkel, műemléki környezettel nem érintett. 
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A tervezett út három szakaszára, a nyomvonal változatok területére Előzetes Régészeti 
Dokumentációk (továbbiakban: ERD) készültek, amelyek vizsgálták, bemutatták a területeken a 
régészeti örökségi értékek érintettségét. A régészeti örökségvédelmi értékek védelméről az ERD 
alapján kapott engedélyek alapján kell gondoskodni. 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz nyomvonala mentén az 
érintett régészeti lelőhelyen történő földmunkák során esetlegesen felszínre kerülő régészeti értékek 
védelme érdekében régészeti szakfelügyeletet kell kijelölni. Az érintett lelőhelyen történő 
földmunkákat a régészeti szakfelügyelet ellenőrzése mellett szükséges végezni, mely szakfelügyeletet 
a területileg illetékes örökségvédelmi hatósággal közreműködve kell biztosítani. 

 

A fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők közérdekű szolgáltatásainak biztosítása 

Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz új nyomvonal 
változatának kiválasztásánál a szempontok egyike volt, hogy összefüggő erdőtömbök 
szétdarabolására csak a lehetséges legkisebb mértékben kerüljön sor. A tervezett út megvalósítása 
érdekében erdőtervezett területek igénybevétele, termelésből kivonása válik szükségessé pl. Vitnyéd 
térségében. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonaltól való eltérés, a nyomvonal változása nem befolyásolja 
jelentősen az út létesítéséből eredően az érintett erdőterületek igénybe vételét. 

A termőföld mennyiségi védelme 

A tervezett útépítés, az útpálya és az úthoz tartozó földművek, műtárgyak elhelyezése, az úthoz 
tartozó zöldfelületek kialakítása az út számára kisajátított területen a termőföld, mezőgazdasági 
területek végleges más célú hasznosításával történik. Termőföld más célú hasznosítása a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik. A tervezett vezetéképítés a termőföld 
kismértékű csökkenésével valósítható meg. 

Az M85 gyorsforgalmi út területrendezési tervektől eltérő, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 
új nyomvonalán a terep a terület nagy részén közel sík, így jelentősebb bevágások és töltések csak a 
közmű és közúti keresztezések környezetében, illetve Sopron területén a Bécsi domb - Dudlesz erdő 
környezetében szükséges. Az út létesítése, a műszaki létesítmény (töltések, bevágások, útpálya, a 
felszíni vízelvezetés építményei) kialakítása a kisajátított területen a termőföld végleges más célú 
hasznosításával történik. 

A tervezett útépítés a szomszédos mezőgazdasági területek használatát csak átmenetileg és kis 
mértékben zavarhatja. Védett, Natura 2000 területként meghatározott mezőgazdasági területek 
szomszédságában a termőföld és az értékes élőhelyek védelme érdekében az építési tevékenység, 
szállítás, anyagdeponálás még időszakosan sem érintheti a szomszédos területet. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal létesítése közel egyforma nagyságrendben 
érint termőföldet. A hatályos tervekben jelölt nyomvonaltól való eltérés, a nyomvonal változása 
érdemben nem befolyásolja az út létesítésének területi szükségletét, a végleges, más célú igénybe 
vételre kerülő termőföld területnagyságát. 

A nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhelyek figyelembevétele, a földtani veszély megítélése 
(földtani veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata. 

Földtani közeg és talaj, ásványvagyon 

A környezetvédelmi előírásoknak megfelelő technológiájú építésnek és üzemeltetésnek, illetve a 
helyfoglalásnak a talajra gyakorolt hatások közvetlen hatásterülete közel 50 m széles sávon belül lesz. 
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Az útcsatlakozásoknál (csomópontok) és a pihenőknél a közvetlen hatásterület a létesítmény 
területének megfelelően nagyobb.  

A földtani közeget, talajt érintő hatások elsősorban az út üzemeléséből - a járművek légszennyező 
anyag kibocsátásból, felporzásból és a szilárd légszennyező anyagok kirakásából, a burkolatról 
lefolyó, szénhidrogén származékokkal (olaj), szilárd anyaggal (por, egyéb) potenciálisan szennyezett 
csapadékvíz beszivárgásából származhat. A mérési tapasztalatok alapján a földtani közeget, a talajt 
érő összes szennyeződés jelentős része az útpálya szélétől mért 20-40 m-es sávban, a talaj felső 30-
40 cm-es rétegében kiülepszik. 

Az út létesítésének közvetett hatásterületei az építéshez szükséges alapozó/építő anyagok (kő, 
homok) kitermelésével és szállításával érintett területek. 

A Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakasz új nyomvonala érinti a Babót IV: - kavics védnevű 
bányatelket. 

Az M85 gyorsforgalmi út új nyomvonala mentén nyilvántartott földtani veszélyforrás nincs. 

A Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakaszon tervezett új nyomvonal a 31+855 km sz. 
végszelvénytől indul. Északról halad el Jobaháza mellett, Rábatamási déli részén a település és a 
Jobaháza I. bányatelek közötti rendelkezésre álló szűk sávot használva elkerüli az ex lege védett 
kunhalmokat és a teljes bányatelket, illetve elhalad a felhagyott bányató mellett. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonaltól való eltérés, a nyomvonal változás érdemben nem 
befolyásolja az út létesítéséből és üzemeléséből eredő környezeti kibocsátások hatását a földtani 
közegre és a talajra.  

Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítése 

Az M85 gyorsforgalmi út területrendezési tervektől eltérő új nyomvonala létesítéséhez megadott 
környezetvédelmi engedélyekben az engedélyező hatóság az eljárásba bevont szakhatóságok 
véleményének figyelembe vételével a vonatkozó környezet-egészségügyi jogszabályokon alapuló 
feltételeket határozott meg mind az építés mind az üzemeltetés időszakára. 

A hatályos tervekben jelölt nyomvonal és a tervezett M85 gyorsforgalmi út új nyomvonala 
jellemzően zajvédelmi szempontból védelmet nem igénylő mező- és erdőgazdasági területen halad. 
A hatályos tervekben jelölt nyomvonal és az új nyomvonal is azonban néhány helyen (pl.: 
Vitnyéd lakóterület, Sopron területén üdülőterület, ….) védendő területhasználatú területeket érint. 

A környezetvédelmi engedélyben az alábbi zajvédelmi intézkedések kerültek megfogalmazásra: 

A Csorna II. ütem – Pereszteg közötti szakaszon a D1.m nyomvonal változatként jelzett új 
nyomvonalra az OKTF-KP/11011-96/2015. ügyiratszámon megadott környezetvédelmi engedélyben  
az engedélyező hatóság a 48+920 – 49+070 km szelvények között (150 m hosszon) a pálya jobb 
oldalán 3,0 m magas zajvédő fal létesítését írta elő. 

A Pereszteg – Sopron – osztrák-magyar országhatár közötti szakaszon az 1. nyomvonal változatként 
jelzett új nyomvonalra az OKTF-KP/2015-101/2015. ügyiratszámon megadott környezetvédelmi 
engedélyben az engedélyező hatóság a 89+200 – 89+600 km szelvények között (460 m hosszon), a 
pálya jobb oldalán 3,5 – 4,5 m, a bal oldalán 4,0 – 5,0 m magas zajvédő fal létesítését írta elő az 
alagút előtti támfalhoz hézagmentesen csatlakozva. 

 

Fentieken túl az út nyomvonalának azon szakaszain, ahol a közúti forgalomból eredően a védendő 
területhasználatú területeket, védendő funkciójú épületeket várhatóan a zajvédelmi határértékeket 
túllépő, vagy azt megközelítő zajterhelés éri, zajvédő fal telepítése tervezett. A zajárnyékoló falak 
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elhelyezkedését, pontos hosszát, magasságát az út engedélyezési tervei tartalmazzák az alábbiak 
szerint településenként: 

Rábatamási 

A zajárnyékoló fal a 32+522-33+690 km szelvények között helyezkedik el az útpálya jobb oldalán. 
(1168 m hosszon) 

Vitnyéd 

A zajárnyékoló fal a 48+662-49+260 km szelvények között helyezkedik el az útpálya jobb oldalán. 
(598 m hosszon) 

Nagycenk, Kópháza 

A madár- és denevérvédő zajárnyékoló fal a 76+925-77+549 km szelvények között helyezkedik el az 
útpálya mindkét oldalán. (624 m hosszon) 

Sopron 

Jobb o.: 89+755,9 – 90+127,1 km. sz. között (372,0 m hosszon) 

Bal o.: 89+830,3 – 90,128,3 km. sz. között (400,0 m hosszon) 

A közlekedési létesítmény új nyomvonala mentén sem lehet, illetve nem helyezhető el az út 
tengelyétől mért 50 méteren belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
és igazgatási épület, kivéve a gyorsforgalmi út működtetésével kapcsolatos építményeket. Ennek 
megfelelően az 50 m belül már meglévő épületekben a lakófunkció megszüntetése tervezett. 
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MELLÉKLETEK 

OTRT HATÁLYOS TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE ÉS A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVRE ÁTVEZETT PONTOSÍTÁS - RÉSZLET 
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1. sz. melléklet OTRrT hatályos Térségi szerkezeti terv kivágat 
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2. sz. melléklet OTRrT Térségi szerkezeti terv kivágat a pontosítás átvezetésével 
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MTRT HATÁLYOS TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE ÉS A TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVRE ÁTVEZETT PONTOSÍTÁS - RÉSZLET 

Jelmagyarázat 
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3. sz. melléklet MTrT hatályos Térségi szerkezeti terv kivágat 
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4. sz. melléklet MTrT Térségi szerkezeti terv kivágat a pontosítás átvezetésével 
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