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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 

Petőháza község Képviselő Testülete a 269/38, 269/94, 269/95, 269/113, 269/116, 269/118, 269/119, 
269/120, 269/121, 269/122 hrsz-ú földrészleteket a 86/2021 (VIII.31.) KT határozatával kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította, annak érdekében, hogy a területen új lakóterület kialakítására 
kerülhessen sor.  
 
1.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK OKA A TERVEZÉSI FELADATOK ISMERTETÉSE  

 
1. Lakóterület kialakítása 
 
Petőháza község Önkormányzata lakótelkek kialakítását tervezi a 269/38, 269/94, 269/95, 269/96, 
269/113, 269/116, 269/118, 269/119, 269/120, 269/121, 269/122 hrsz-ú földrészleteken. A módosítással 
érintett telekel a hatályos településszerkezeti és hatályos szabályozási terven különleges termálfejlesztési 
területként szerepelnek. A település Képviselő Testülete úgy látja, hogy a községi termált érintően nem 
fognak olyan léptékű fejlesztést végrehajtani, ami ekkor fejlesztési területet igényelne. A településnek 
szüksége van olyan lakóterületfejlesztési területekre ahol a telekalakítás a valóságban is megoldható.  
A hatályos terveken, a település északkeleti oldalán jelölt fejlesztési területeken a település nem tudja 
végrehajtani a telekalakítást, közművesítést, hiányzik a tulajdonosi szándék. Ezek a fejlesztési területek a 
folyamatban lévő felülvizsgálat során törlésre kerülnek Petőháza község településrendezési terveiből. 
A tervezett fejlesztés településrendezési tervi megalapozásához megvalósításához módosítani kell 
Petőháza község települészerkezeti tervét, szabályozási tervét illetve helyi építési szabályzatát is. 
 
 

 
A tervezett telekalakítás 
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2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

 
Petőháza község Képviselő Testület 86/2021.(VIII.31.) határozatával kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a tervezett fejlesztés. 
A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerint kiemelt önkormányzati 
beruházás okán tárgyalásos eljárás keretében történik. 

 
Polgármesteri határozat a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról: 
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ELŐZETES ADATBEKÉRÉS 

Petőháza község önkormányzata meghirdette az Rp.I.113-17 munkaszámú településrendezési terv 
módosítás partnerségi egyeztetését, illetve Petőháza Község Önkormányzata előzetes adatszolgáltatást 
kért a tervezett módosítással kapcsolatban az államigazgatási szervektől. (beérkezett állásfoglalások, lásd 
a terviratokban) 
 
PARTNERI EGYEZTETÉS DOKUMENTUMAI 

Petőháza község Képviselő Testület 112/2021. (X.19.) számú önkormányzati határozatával lezárta a 
partnerségi egyeztetési szalaszt. 
 

 



12 
 

 
 



13 
 

 
 



14 
 

 
 



15 
 

 
 



16 
 

 
 



17 
 

 
 

 



18 
 

 
 

3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

 
3.1. 2018.ÉVI CXXXIX TÖRVÉNY MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEK 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A TERVEZÉSI TERÜLET VIZSGÁLATA 
 
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályosak A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 19/A. 
§-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelniük a magasabb szintű terv 
célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy a települési szintű terveknek meg 
kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a területrendezési tervnek. 
 

 

Országos Területrendezési Terv 
Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 

Az Országos területrendezési tervben Petőháza térségét érintő vonalas elemek:  

 

Petőháza község közigazgatási területét érintő országos területfelhasználási kategóriák 
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Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 
területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 

A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 
 

Az OTrT Petőházát érintő övezetei 

 
Erdők övezete 

 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
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Országos ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 

hálózat pufferterület övezete 
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1.3.2. GYMS Megyei TRT és a tervezési terület vizsgálata 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét 2020 májusában jóváhagyta a Közgyűlés 
Elnöke. A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5./2020.(V. 5.) számú rendelete 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről 
A megyei közgyűlés elnökének 15/2020. (V.5.) számú határozata Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési 
ajánlásokról és a határozattal elfogadásra kerülő, egyedi megyei övezetekről. 
A megyei területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó 
térszerkezeti és övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Petőháza közigazgatási 
területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
 
- települési térség  
- mezőgazdasági  
- erdőgazdálkodási térség 
- vízgazdálkodási térség 
 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei térségi szerkezeti tervből 

Petőháza község közigazgatási területét érintő műszaki infrastruktúra elemek. 
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Petőháza község területi mérlege: 

T
el

ep
ül

és
 

T
el

ep
ül

és
 te

rü
le

te
 a

 
M

T
rT

 s
ze

ri
nt

 (
ha

) 

Térségi területfelhasználási kategóriák szerinti  (ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség (ha) 

Mezőgazdasági 
térség (ha) 

Vízgazdálkodási 
térség (ha) 

Települési 
térség(ha) 

Sajátos 
területfelhasználású 

térség (ha) 

Petőháza 196,51 1,47 65,76 15,70 180,81 0 
 

 
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve térségi övezetei közül Petőháza területét az 
alábbiak érintik, ezeket a településrendezési tervezés során figyelembe kell venni. 
 
Település Ökológiai 

hálózat 
magterületének 

övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 

ökológiai 
folyosójának 
övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 
puffer 

területének 
övezete 

(ha) 

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántók 
övezete 

(ha) 

Jó termőhelyi 
adottságú 
szántók 

övezete (ha) 

Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

övezete (ha) 

Nap és 
szélerőmű 

létesítésének 
korlátozásával 
érintett terület 
övezete (ha) 

Külfejtéses 
bányatelek 

kijelölésének 
korlátozásával 
érintett terület 

övezete 

Petőháza 
 

- 3,50 20,34 36,35 29,89 1,61 3,50 3,5 

 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezet, Pufferterület övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és a jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Nap és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Külfejtéses bányatelek kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete 
 

 
 
A tervezett lakóterületfejlesztési területet Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve 
települési térségbe sorolja. A tervezett módosítás nem ellentétes a területrendezési tervekkel. 
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4. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS, A HATÁLYOS ÉS MÓDOSULÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK 

BEMUTATÁSA 

 
A tervezett lakóterület fejlesztés a 85. számú, országos másodrendű főúttól északra helyezkedik el, 
Petőháza és Fertőszentmiklós határán. A módosítással érintett terület megközelítőleg 1,2 hektár 
nagyságú. A kiemelt fejlesztéssel érintett területen az Önkormányzat falusias lakóterület-felhasználású 
telkeket szeretne kialakítani. 
 
Folyamatban van Petőháza község településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata. Az előzetes 
tájékoztató szakasz lezajlott, vizsgálati munkarészek elkészültek.  
Jelen módosítás tárgyát képező beruházást az önkormányzat szeretné mihamarabb megvalósítani, 
köművek tervezését, magvalósítását mielőbb elindítani, a lakótelek iránti lakossági igényeket 
kielégíteni. Ennek érdekében nyilvánította a település Képviselő Testülete a módosítással érintett 
területet kiemelt fejlesztési területté. 
 
Petőháza község hatályos településrendezési tervei, a település beépített területeitől észak-keletre, az 
Ikva pataktól délre fekvő területeken jelölnek lakóterületfejlesztési területet. Ezek a területek 2006 óta 
szerepelnek a petőházi rendezési terveken, de tulajdonosi és beruházói szándék hiányában a fejlsztés 
nem indult el, telekalakítás, közművesítés nem történt. A hatályos terveken szereplő lakóterület 
fejlesztési területek tekintetében az önkormányzat úgy döntött, hogy a felülvizsgálat során törli a 
rendezési tervből és csak a 85 melletti területen bővíti a település lakóterületeit.  
 
A Képvisel Testület 113/2021(X.19.) számú határozatában erről döntést hozott. ( Étv. 7.§ (3) e pont 
szerint) 
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A 113/2021 (X.19.) számú határozat melléklete: 
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A módosítással érintett terület forrás: e-közmű 

 

 
A lakóterületfejlesztéssel érintett terület forrás:Google 
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A lakóterületfejlesztéssel érintett terület forrás:Google
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Tervezett talakalakítás
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Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből  

 
A hatályos településszerkezeti terv a módosítással érintett területet beépítésre szánt, különleges 
termálfejelsztési területbe sorolja. 
A 269/95 és 269/113 hrsz-ú földrészletek területfelhasználása különleges termálterületről 
vízgazdálkodási területre változik. 
A 269/119, 269/120, 269/121, 269/122 hrsz-ú földrészletek 85 számú főút felől eső 10 méteres 
területsávja különleges termálfejlesztési területről zöld területre változik a településszerkezeti terven 
ábrázoltaknak megfelelően. 
A 269/119, 269/120, 269/121, 269/122 hrsz-ú földrészletek területfelhasználása különleges 
termálfejlesztési területről falusias lakóterületre változik a településszerkezeti terven ábrázoltaknak 
megfelelően 
A 269/38, 269/94, 269/96, 269/116, 269/118 hrsz-ú földrészletek területfelhasználása különleges 
termálfejlesztési területről falusias lakóterületre változik. 
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Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 

 
Jelen szabályozási terv módosítás a kiemelt fejlesztési területként kezelt földrészletekre készül, a 
környező településrészek szabályozásának szükséges módosításait a felülvizsgálati dokumentáció 
tartalmazza majd. A jelen szabályozási tervvel érintett területeken 600m2 es minimális teleknagyságot 
határoztunk meg. A területen 4,5 méteres épületmagassággal lehet majd épületeket elhelyezni, a 
beépítési mód oldalhatáron álló. 
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BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) b ) pontja szerint: 
 
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet” 
 
Jelen módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem szükséges a biológiai 
aktivitás érték pótlása. 
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5. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 
5.1 KÖZLEKEDÉS 

 
Előzmények 
 
Jelen módosítás közlekedési munkarészének alapját a ma hatályos Petőháza településrendezési terv 
közlekedési munkarésze képezi. Petőháza község képviselő-testülete befogadta és támogatja a 
lakóterületet fejlesztésre irányuló kezdeményezést. Ennek érdekében módosítja településrendezési 
tervét. A módosítás célja: a ma különleges termálfejelsztési beépítési övezetbe tartozó terület egy 
részére vonatkozó előírások felülvizsgálata azért, hogy ott lakóterület alakulhasson ki. 
 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése: 
 
A módosítással érintett terület Petőháza belterületén, a vasúttól, illetve a sportpályától délre 
helyezkedik el, a Kinizsi utcai lakóterület kiterjesztéseként. A tervezési területet délről a 85. számú 
Győr-Nagycenk országos II. rendű főút, a Spar út, keletről az üzemanyag töltő állomás, északról a 
sportpálya és az arborétum, nyugatról a 8519. jelű, országos mellékút, a Petőháza-Fertőd összekötő út 
települési átkelési szakaszához, a Kinizsi Pál utcához csatlakozó lakótelkek hátsókertjei határolják. 
 

 
 

Tervezéssel érintett terület        /Regioplan Kft./ 
 
A módosítással érintett, a hatályos szabályozási terv szerint beépítésre szánt terület már régóta 
kihasználatlan, melynek vélhető oka az ilyen irányú befektetők hiányába keresendő, ugyanakkor a 
beépíthető lakótelkekből egyre nagyobb a hiány. 
Ma a területet közlekedési feltárása az alábbiak szerint lehetséges: 

- A Kinizsi Pál utca irányából, a 269/40 hrsz-ú, a sportpályához, illetve a strandhoz bevezető út 
felől. Ez a Kinizsi Pál utcai telek végeknél vezetett „fasoros” út vonala. 
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A sportpálya kiszolgálóútjának Kinizsi utcai csomópontja a sportpálya felől  /Fotó: Regioplan Kft./ 
 

- A Kinizsi Pál utca felől, a Fertőszentmiklós és Petőháza közigazgatási határán lévő foghíjon 
keresztül. Itt, Fertőszentmiklós közigazgatási területén a szabályozási terv az 1153/5 hrsz-ú 
telken jelöli azt a mezőgazdasági használatú utat, melynek folytatása a módosítással érintett 
terület mai, mezőgazdasági felhasználást biztosító, Petőháza közigazgatási területén lévő 
269/112 hrsz-ú, illetve 269/116 hrsz-ú mezőgazdasági utak Kinizsi Pál utcai kapcsolatát 
biztosítja. 

 

 
 

Kivonat a Fertöszentmiklós szabályozási tervéből     /Forrás: Talentplan Kft./ 
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A mezőgazdasági út kicsatlakozása a Kinizsi utcára Fertőszentmiklós-Petőháza közigazgatási határánál, a 
tervezési terület felől        /Fotó: Regioplan Kft./ 
 

- A 85. számú főút és a 269/126 hrsz-ú, un „Fekete út” csatlakozásánál lévő üzemanyagtöltő 
állomás felől. 

 

 
 

Az üzemanyag töltő állomás „Fekete út” felőli útcsatlakozása    /Fotó: Regioplan Kft./ 
 
Rendezési tervi állapot: 
 
Petőháza község hatályos településrendezési terve a módosítással érintett területet Különleges, 
termálfejlesztési területbe sorolta, és miután ez a termál területének kiterjesztésével valósult volna 
meg, ezért sem strukturált belső közúthálózatot, sem önálló közúti megközelítést nem jelöl a hatályos 
szabályozási terv. Az érintett Fertőszentmiklósra eső területen egy 6,0 méter szabályozási 
mezőgazdasági út került kiszabályozásra. 
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A módosítás közlekedési munkarészének célja: 
 
Lehetővé tenni a ma strukturált közlekedési hálózattal nem rendelkező területen, a település beépítési 
karakterébe illeszkedő lakóterület közúti feltárását biztosító kiszolgálóúti hálózat kialakítását. úgy, 
hogy annak csatlakozása illeszkedjék a település kialakult, és tervezett közlekedési hálózatához. 
 
Külső közlekedési kapcsolatok 
 
Jelen településrendezési terv készítése során a hatályos településrendezési tervben szereplő külső 
közlekedési kapcsolatokon, a közlekedés-hálózati illeszkedésen nem szükséges változtatni és nem is 
változtattunk. A tervezési terület települési szintű, illetve szomszédsági kapcsolatait a település 
közlekedési gerincének számító,  8519. jelű, országos mellékút a Fertőszentmiklós-Petőháza-Fertőd 
összekötő út települési átkelési szakasza, a Kinizsi Pál utca biztosítja, míg a nagytérségi kapcsolatokat 
a tervezési területet délről határoló a 85.számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút, a Spar út. Ezek 
az utak egyben a településen átvezetett közforgalmú közlekedés útvonala is. Jelen módosítás 
következtében a település nemzetközi, országos, regionális, és szomszédsági kapcsolatokban nem lesz 
változás. 
 
Belső, feltáró utcahálózat 
 
A tervezéssel érintett területet ma még nem rendelkezik strukturált közlekedési hálózattal. A tervezett 
lakóterületet kizárólagosan csak kiszolgáló utak fogják feltárni. A jelen módosítással érintett terület 
közúti feltárására a település utcahálózatára jellemző egymásba hurkolódó kiszolgáló utakból álló 
rostos utcahálózati rendszert alkalmaztunk. Ez akadályozza, nehezíti a tervezett lakóterületen az 
átmenő forgalom kialakulását. Az egymásba hurkolódó, illetve az egyes hurokról indított utcák 
hálózata segíti az ütemezett megvalósítást, illetve lehetővé teszi az egyes lakóterületi egységek más-
más külső kapcsolódási pontról indított megvalósíthatóságát. Így a jelzett utcahálózati rendszer egyes 
tagjai hálózat végleges kiépítéséig is biztonságosan használhatók lesznek. Az egyes hurkok: 

- a sportpályához, illetve a strandhoz bevezető út és a Fertőszentmiklós-Petőháza közigazgatási 
határán lévő nyiladék közötti hurok, 

- a Fertőszentmiklós-Petőháza közigazgatási határán lévő nyiladéktól induló kiszolgálóúti 
hurok, 

- a Fertőszentmiklós-Petőháza közigazgatási határán lévő nyiladék és az üzemanyagtöltő 
állomás közötti hurok. 

 
Hatása a település belső közúti hálózatra: 
 
Jelen módosítás során a tervezett lakóterület közúti feltárására tervezett kiszolgálóúti hálózat a már 
meglévő utcahálózathoz, a Kinizsi Pál utcához két helyen is csatlakozik, ám ezek a csatlakozási 
pontok mára már kialakultak. Ebből következően, illetve területi elhelyezkedéséből következően a 
jelen módosítással kialakuló új kiszolgálóúti hálózat független lesz a már kialakult hálózattól és nem 
terhelik negatívan a már kialakult utcahálózati rendszert, illetve nem módosítják a már kialakult 
közlekedési szokásokat. 
 
Forgalmi vizsgálat és forgalmi értékelés 
 
A jelen módosítással érintett területegység ma nem beépített, nincs kialakított utcahálózati rendszere, 
így ma még a területről nem terhelődik forgalom a meglévő utcahálózatra. 
 A módosítással érintett terület a szintbeni vasúti átjárótól délre, két ponton is csatlakozik a 8519. jelű, 
országos mellékút, a Petőháza-Fertőd összekötő út települési átkelési szakaszához, a Kinizsi Pál 
utcához, illetve egy ponton /ugyan szétválasztott rendszerrel / a meglévő üzemanyag töltő állomás be-, 
illetve kivezető útjához. Ez utóbbi irányba várhatóan a keletkező forgalom csupán 15-20%-a fog 
gravitálni. A keletkező forgalom mintegy 80%-a a Kinizsi Pál utca felé irányul majd, és a két 
csatlakozási pont között várhatóan 50-50%-ban oszlik meg az ide irányuló forgalom. 
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A területen nem tud kialakulni átmenő forgalom, így csak a tervezett lakóterület célforgalmával 
számolunk. 
Az érintett területen teljes beépítés esetén 70 db lakás létesíthető. Az OTÉK szerint lakásonként 1db 
személygépkocsi elhelyezése kötelező, de a realitás a háztartásonkénti 2 db. személygépkocsi, ami ez 
esetben 140 db járművet jelent. Ha naponta valamennyi jármű közlekedik, és az ide irányuló 
célforgalmat is figyelembe vesszük, az össz’ területen az ÁNF 300 j/nap lesz. Ebből a kinizsi utca felé 
jutó átlagos napi forgalom ÁNF=240 J/nap, vagyis az egyes csomópontokra vonatkozó 
ÁNF=120J/nap lesz. Feltételezzük, hogy egy időben, /például a reggeli, munkakezdési csúcsban/ 1 
órán belül a járművek 80%-a fog közlekedni. Ekkor a forgalom 112 db szgk/óra nagyságú lesz. Ez 
MOF=56 j/ó mértékadó óra alárendelt úti forgalmat jelent a két Kinizsi Pál utcai útcsatlakozásnál. Ez 
azt is jelenti, hogy megközelítőleg percenként 1 db jármű terhelődik csomópontonként a Kinizsi Pál 
utcára.  
A 8519. jelű, országos mellékút, a Petőháza-Fertőd összekötő út települési átkelési szakaszának, a 
Kinizsi Pál utcának az érintett szakaszon, hosszútávon várható forgalma az alábbiak szerint fog 
alakulni: 
 
A 8519. jelű Petőháza-Fertőd összekötőút települési átkelési szakaszának várható forgalom nagysága 
 
A 8519. jelű Petőháza-Fertőd országos mellékút a 0+000 kmsz – 2+976 kmsz érvényességi szakaszon. 
A mérőállomás a 0+300 kmsz-nél, Petőháza közigazgatási területén, belterületen, a fertőszentmiklósi 
közigazgatási határ és a vasúti átjáró közötti szakaszon, megközelítőleg a Kinizsi Pál utca 46 sz. 
közelében van. 
 
A mérőállomás paraméterei: 
 
 A forgalomszámláló hely: Győr-Moson-Sopron megyében található (08) 
 Jellegét tekintve:  belterületi (belső 2) 
 Az út kategóriája:  mellékút (KUTKA 5,6,7) 
 Típusa:    M2 
 Az adat forrása:   felszorzott 
 Az utolsó számlálás éve: 2014 
 Az adat pontossága:  +/- 20% 
 
A hosszú távú forgalomfejlődési szorzó kiszámítása a 2018 alapévről hosszútávra előrevetítve 2033 
évre: 
 

   f2018/2000 = a  5832 +  b324 + c18 + 1 = f2018/2000 
    f2033/2000 = a35937 + b1089 + c33 +1 = f2033/2000 

f2018/2033 = f2033/2000 
    f2018/2000 

 
Mellékutak – KUTKA = 5, 6, 7 függvényparaméterei: 
 
Jármű Paraméterek 
 a b c 
Személygépkocsi 
(OSZGK, SZGK, KTGK -0,00001043  0,000534  0,0161 

Autóbusz (OBUSZ, BUSZE, BUSZCS)  0,00001291 -0,000310 -0,0047 
Tehergépkocsi (OTGK, KNTGK, NTGK, POTKTGK, 
NYSZER, SPEC)  0,00000814  0,000036  0,0267 

Motorkerékpár (MKP) -0,00003348  0,001785 -0,0186 
Nehézjármű (ONGJ) -0,00002485  0,001382  0,0108 
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A járműosztályonkénti meglévő és várható összes forgalom: 
 

Megnevezés Járműosztály 
 

SZGK KTGJ 
BUSZ 
E 

BUSZCS 
KN 
TGK 

NT
GK 

POTK 
TGK 

NY 
SZER 

SPEC MKP KPF 
LASS
U 

f 2018/2000 1,3015264 0,9088376 1,4030824 1,01 
1,00 f 2033/2000     1,6828         0,9283                               2,0521 1,04 

f 2033/2018 1,2929434 1,0214146 1,4625656 1,04 
Alap évi átlagos 
napi forgalom 
ÉÁNF 2018 j/nap 

823 116 9 0 5 2 0 0 0 25 321 5 

Távlati évi átlagos 
napi forgalom 
ÉÁNF 2033 j/nap 

1064 150 9 0 7 3 0 0 0 26   

Egységjármű 
szorzó, E;  1,0 2,5 0,8 0,3 2,5 

 
Az összes jármű (OJ) 2018. évi átlagos napi forgalma:  ÉÁNF OJ2018  = 1306  j/nap, ami 1094 E/nap 
Az összes jármű (OJ) 2033. évi átlagos napi forgalma:  ÉÁNF OJ2033  = 1585  j/nap, ami 1384 E/nap 
 
Az összes nehézjármű (ONGJ) 2033. évi átlagos napi forgalma a BUSZE, BUSZCS, NTGK, 
POTKTGK, NYSZER és SPEC járműosztályok forgalmainak összegzésével: 
ÉÁNF ONGJ2033 = 24 j/nap, ami 60 E/nap, ez az összforgalomnak az 1,8 %-a. Ennek a szakasznak a 
kapacitás kihasználtság mindössze 7,4%, ami várhatóan csupán 9,8 %-ra nő. 
 
Mindebből kitűnik, hogy ennek az útnak még jelentős kapacitás tartalékai vannak. 
Ez azt is jelenti, hogy a 8519. jelű, országos mellékút kapacitás kihasználtsága a lakóterületről 
becsatlakozó forgalom esetén is csak 11%-ra növekedhet, vagyis ez esetben sem fogja elérni a 
forgalom az „eltűrhető”, de még a „megengedett” forgalom nagyságot sem, vagyis a tervezési 
területről érkező forgalmat az országos mellékút képes lesz befogadni. 
 
Az országos mellékúti útcsatlakozásoknál az alá és fölérendelt forgalmak szorzata a 15 év múlva 
várható forgalomnagyságok figyelembevételével: 120 x 1585 = 190 200, vagyis megállapítható hogy, 
az érintett csomópontok továbbra is egyszerű „elsőbbségadásos” útcsatlakozások maradhatnak. 
 
A 85. számú, Győr-Nagycenk országos II. rendű főút 52+006 kmsz és 55+333 kmsz közötti 
érvényességi szakaszára 2034 évre várható forgalom nagysága 
 
A módosítással érintett területet délről a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút, a Spar út 
határolja. A módosítással érintett szakasz az üzemanyagtöltő állomás melletti un. „Fekete út” 
útcsatlakozása és a Kinizsi Pál utcai, jelzőlámpás biztosítású útkereszteződés közötti, vagyis az 
53+730 kmsz. és 54+523 kmsz. közötti 793 méter. 
Miután az M85. jelű, Győr-Sopron /OH/ országos gyorsforgalmú út, autóútnak 2020 december 16-án a 
Sopron-kelet csomópontig tartó szakasz forgalomba helyezése megtörtént, a főút forgalmában jelentős 
változás következett be, a főút forgalma jelentősen lecsökkent. Természetesen a közlekedési szokások 
megváltozásához még egy bizonyos időnek el kell telnie, de a tendencia egyértelmű csökkenést mutat, 
és beigazolódni látszik a gyorsforgalmi út tervezésekor prognosztizált autóútra történő forgalom 
átterhelődés. /Erre már létező precedens az M85. jelű autóút esetében az Enesét elkerülő szakasz 
átadását követő tényleges forgalmi átrendeződés./ 
Bár a Magyar Közút Zrt. rendszeres időközönként biztosítja az országos közúthálózaton folyó 
keresztmetszeti forgalomszámlálás adatait a fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési tevékenységek 
számára, de sem a 2020-as Az országos közúthálózaton folyó keresztmetszeti forgalomszámlálás 
rendszeres időközönként biztosítja a fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési tevékenységek számára 
szükséges forgalmi adatok, sem a 2020-as közúti forgalom folyamatos figyelemmel kísérése nem 
tartalmazza még a főút lecsökkent forgalmi adatait. Így jelenleg a gyorsforgalmi út hosszútávon 
várható forgalom nagyságának megállapításánál a gyorsforgalmi út tervezéséhez készített forgalmi 
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előrebecslést vettük figyelembe. Ennek értelmében a főút érintett szakaszának a 2020 évben mért 
forgalma: ÁNF=10 878 j/nap volt, ami a lecsökkenést követő természetes forgalom növekedés 
figyelembevételével is várhatóan 2034-re ÁNF=4650 E/napra esik vissza. 
 
A közúti közlekedésből származó zaj számítása a  85.sz. főút 52+006 kmsz és 55+333 kmsz közötti 
érvényességi szakaszára 2034 évre 
 
 A zajszámítást az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 03.07.42. „Közúti közlekedési zaj számítása” 
alapján készítettük el. 
A számítás alapját a tervezett M85. jelű autópálya 2034-re várható forgalmának figyelembevételével 
generáltuk. 

- A sávok száma 2  
- Az út burkolata hosszútávon akusztikai szempontból jó minőségűnek tekinthető 
- Az érintett szakasz topográfiai adottságaiból, elhelyezkedéséből, hálózati helyzetéből adódóan 

nem akadályozott forgalomáramlású 
-  

A hosszútávon várható forgalom nagysága járműosztályonként 
 

 
Járműosztályok megnevezése 

Átlagos 
Forgalom 
Jármű/nap 

1 Személy- és kisteher-gépkocsi 3650 
2 Szóló autóbusz   286 
3 Csuklós autóbusz      0 
4 Könnyű tehergépkocsi     82 
5 Szóló nehéz tehergépkocsi     55 
6 Tehergépkocsi szerelvény     75 
7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár     47 
 Összes: 4215 

 
Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma 
 

Akusztikai járműkategória Átlagos forgalom Jármű/nap 
I. 3650 
II.   415 
III.     75 

 
Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 
 

Akusztikai 
járműkategória 

nappal éjjel 

Ain 
Qin 

jármű/óra 
Air 

Qie 
Jármű/óra 

I. 0,91 185,4 0,09 41,1 
II. 0,91  26,6 0,09  4,7 
III. 0,90   4,2 0,10  0,9 

 
Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 
 

Akusztikai 
járműkategória 

Nappal Éjjel 

 Kt 
[dB] 

KD 
[dB] 

Laeqi7,5 
[dB] 

Kt 
[dB] 

KD 
[dB] 

Laeqi7,5 
[dB] 

I. 78,2 -13,16 65,04 78,2 -19,04 59,16 
II. 80,0 -20,50 59,50 80,0 -28,03 51,97 
III. 83,8 -28,52 55.28 83,8 -35,21 48,59 
Laeq(7,5)   66,45   60,23 
 
A hosszútávon várható forgalomból eredő közlekedési zaj számításánál csak a távolságból eredő 
zajcsillapítást vettük figyelembe. 
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A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH értékét a 27/2008.(XII.03.)KvVM-EüM együttes 
rendelet 3. számú mellékletében „ a közlekedésből származó zaj határértéke az utak mentén a zajtól 
védendő területekre” táblázatban megadottak szerint vettük figyelembe. 
A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

időszak nappal éjjel 

Laeq                    [dB] 66,45 60,23 

LTH                      [dB] 65,00 55,00 

Hatásterület: d    [m]  16,74 

 
A hosszútávon várható közúti forgalomból eredő, falusi lakóterületre vonatkozó zaj határa, és a főút 
ma lejegyzett területe közötti sávban fásított zöldterület kerül kialakításra. Ennek első lépéseként a 
sávban 30 db platánfa már elültetésre került. 
 
Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések 
 
Jelen módosítás során a hatályos rendezési tervben már meghatározott, kialakult, és alkalmazott 
szabályozási szélességeket vettük figyelembe, és a közutak területén az útépítési elemek már kialakult 
elrendezését alkalmazzuk. A tervezett lakótelkeket a már meglévők mintájára 14,0 méter szabályozási 
szélességű kiszolgáló utakkal tárjuk fel. 
Ezeknél az utcáknál 5,0 méter széles útburkolattal, kétoldali 1,0-1,0 méteres padkával, kétoldali, 
ingatlan határhoz igazodó járdával, kétoldali árokkal, és kétoldali fasorral számoltunk. 
 

 
 

Kialakult 14.0 méter közterületű kiszolgálóút Petőházán.    /Fotó: Regioplan Kft./ 
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Kétoldali beépítésű, 14,0 méter széles lakóutca javasolt keresztmetszeti elrendezése       /Forrás: Regioplan Kft./ 
 

 
 

Tervezett gyalogút javasolt keresztmetszeti elrendezése    /Forrás: Regioplan Kft./ 
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A Kinizsi utcai lakótelkek hátsó telekhatáránál húzódó megtartandó fasor  /Fotó: Regioplan Kft./ 
 

 
 

Lakóterületi kiszolgálóút javasolt keresztmetszeti elrendezése    /Forrás: Regioplan Kft./ 
 
Közforgalmú közlekedés 
 
A települést a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt európai törzshálózati fővonal tárja fel, mely a GYSEV 
Rt kezelésében van.  
A község rendelkezik ezen a fővonalon megállóhellyel. A vasúti megállóhely Petőháza belterületén 
van, a módosítással érintett területtől 650-700 méterre, vagyis a gyalogos megközelítése is kedvező. 
A 8. számú vasútvonal villamosított, ma még egyvágányú, 120 km/h sebességre kiépített, jó állapotú, 
de az érintett szakaszon már rendelkezik a kétvágányúsítás terveivel is. 
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A 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal közvetlen vasúti kapcsolatot biztosít mind Sopronnal, 
mind a megyeszékhellyel, Győrrel, így a szomszédsági, regionális és nemzetközi kapcsolatok 
hordozója is. 
Ezen a vasútvonalon közvetlenül elérhető Sopron – mint a térség meghatározó városa, el lehet jutni 
külföldre /Sopron-Ausztria/, illetve elérhető a megyeszékhely Győr, ami egyben vasúti csomópont is. 
Petőháza vasúti megállóhelyen csak a személyvonatok állnak meg, mely 17 járatpárt jelent. Az érintett 
vonalon Sopron 22 perc alatt, Győr 1 óra 07 perc alatt érhető el.  A szomszédos Fertőszentmiklós 
vasútállomáson naponta átlagosan naponta 24 személyszállító járatpár áll meg, ebből 7 járatpár IC, a 
többi személyvonat. Innen a gyorsvonatok Sopront 18 perc alatt, Győrt 41 perc alatt érhetik el.  
Jelen módosítás során a hatályos településrendezési tervben rögzített és elfogadott közforgalmú 
közlekedési (tömegközlekedési) ellátási rendszerhez képest változtatásra nincs szükség. A jelen 
módosítás a hatályos településrendezési terv ide vonatkozó elhatározásit, előírásait nem módosítja. 
A módosítással érintett területtől két megállópár is rágyaloglási távolságra esik: 

- a Petőháza bejárati út elnevezésű, a 85. számú főúton, az üzemanyag töltőállomásnál, 
- a Kinizsi Pál utcán, a Postánál, a Közösségi háznál. 

Ezek a módosítással érintett terület centrumától számítva, járdán megtett 520, illetve 540 méter 
távolságra vannak.  
 

 
 

Jelmagyarázat: 
 

 
 

Kivonat Petőháza közforgalmú közlekedési tervéből     a módosítással érintett terület /Forrás: Regioplan Kft./ 
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Az autóbusz megállók kiépítettek, megoldott a gyalogos kapcsolatuk. A 85. számú főúti, a „Petőháza 
bejárati úti” megállópár rendelkezik buszöböllel, járdaszigettel, egységes megjelenésű fedett váróval, 
és a település felőli oldalon fedett kerékpár tárolóval is rendelkezik. A buszmegálló pár és az oda 
vezető gyalogút már közvilágítással is rendelkezik, ám biztonságos megközelítésükhöz nincs kijelölt 
gyalogátkelőhely. 
A közforgalmú közlekedés bázisa Sopron városában van. Sopron autóbusz pályaudvaron van 
lehetőség a nemzetközi, távolsági és más helyközi járatok igénybevételére. 
Mindezeken túl hivatásforgalmat lebonyolító járatok is részt vesznek a közforgalmi közlekedésben. 
 
Járműtárolás 
 
A jelen módosítással érintett lakóterületen a hatályos előírások szerint lakásonként 1 db 
személygépkocsi tároló elhelyezése kötelező. Ezt a magasabb rendű jogszabályok szerint, telken belül 
kell elhelyezni. A forgalmi tervezésnél, a járműellátottság tekintetében háztartásonkénti 2 darab 
személygépkocsival számoltunk. 
 
Kerékpáros közlekedés 
 
Jelenleg a módosítással érintett terület ma nem rendelkezik strukturált belső utcahálózati rendszerrel. 
A módosítással érintett területegységen önálló kerékpáros közlekedés hálózati elemet nem jelöltünk ki. 
A kialakítandó kiszolgáló utak, az itt keletkező forgalom nagyságát tekintve alkalmasak lesznek a 
biztonságos kerékpár használatra. Az így kialakuló, kerékpározásra alkalmas utcahálózaton a 
keletkező kerékpáros forgalom nem érinti, negatívan nem befolyásolja a település már kialakult 
kerékpáros közlekedési rendszerét, kerékpáros közlekedési szokásait, abban változást nem jelent. 
 
Gyalogos közlekedés 
 
Jelen településrendezési módosítás a hatályos településrendezési terv által jelölt gyalogos feltárási 
rendszert nem érinti, abban változást nem jelent. A módosítással érintett területegységen önálló 
gyalogos közlekedés hálózati elemeket jelöltünk ki. Ezek lehetővé teszik az arborétum területén lévő 
tó, illetve sétányok elérhetőségét. Az önálló gyalogutak vonalának meghatározásánál figyelembe 
vettük a tervezett kiszolgáló úti hálózatot, a meglévő sétányokat és a ma oda vezető utat, annak 
meglévő hídjával együtt. Ezek a gyalogutak útvonal rövidítésre is adnak lehetőséget. 
A módosítással érintett lakóterületi egységen a gyalogos közlekedéshálózat elemei a tervezett 
kiszolgáló utak útburkolatát kísérő, az ingatlan határhoz igazodó járdák rendszere lesz. A kétoldali 
beépítésű lakóutcákban kétoldali, míg az egyoldali beépítésű utcákban egyoldali járda kiépítésével 
számoltunk. 
A jelen módosítás során tervezett járdarendszer kapcsolódik a már meglévő Kinizsi Pál utcai 
járdákhoz, melyek aztán kapcsolatot biztosítanak a centrummal, a meglévő szomszédos lakóterületek 
gyalogos hálózatával, biztosítják a tömegközlekedési megállóhelyek biztonságos megközelíthetőségét 
is. 
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5.2 KÖZMŰVESÍTÉS 
 

Előzmények 
 
Jelen településrendezési tervi módosítás közműves munkarészének alapját a ma hatályos 
településrendezési terv közműves munkarésze képezi. 
A település az infrastrukturális elemek elérhetősége szempontjából az országos átlaghoz képest 
kedvező adottságú. A településen az alábbi közművezetékekre lehet rácsatlakozni: ivóvíz, szennyvíz, 
földgáz, elektromos energia, hírközlés, műsorszórás. 
A közműszolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések alapján a vizsgált lakóterületi fejlesztés teljes 
közműellátási lehetősége a fejlesztési terület térségében rendelkezésre áll, a forrás oldali kapacitások 
az ellátáshoz elegendőek. A közművi ellátás a tervezési terület határán már kiépített hálózatokhoz 
csatlakozva, illetve azok továbbépítésével biztosítható. 
A felmerülő többlet közműigények mértéke nem haladja meg azt a szintet, mely igényelné a meglévő 
települési közhálózat bővítését. 
 

 
 

Petőháza, a módosítással érintett terület      /Forrás. e közmű/ 
 
A módosítással érintett terület szomszédságában, illetve annak határán az alábbi közművezetékek 
találhatók, melyekre lehetséges a rácsatlakozás. 

ivóvíz  vezeték 
szennyvíz vezeték 
gáz  vezeték 
elektromos vezeték   
hírközlési vezeték   

 
 



47 
 

 
 

Vízi közművek 
 
A település saját ivóvíz bázissal nem rendelkezik, szennyvizet a Fertőendréden található 
szennyvíztisztítóba kormányozzák. 
Petőházán a jelen módosítással érintett területet a Fertődön található ivóvíz bázissal a 
Fertőszentmiklós Kinizsi Pál utca felől érkező regionális ivóvíz vezetékek köti össze. A vízi-közmű 
szolgáltatást a Sopron Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, /székhelye: 9400 Sopron, Bartók 
Béla utca 42./ biztosítja. A község a Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó rendszerhez tartozik, melynek 
Fertődön, a Fertődi üzemmérnökségen van ügyfélszolgálat irodája. /címe: 9431 Fertőd, Lées-erdő/ 
Az üzemmérnökséghez tartozik egy kistérségi vízellátó rendszer: kilenc községi vízmű, négy 
szennyvízkezelő rendszer, amelyek üzemeltetésével a környékbeli településeken végzi az ivóvíz-
szolgáltatást és szennyvízkezelést. Fertő menti Térségi Vízellátó Rendszerhez tartozó települések: 
Agyagosszergény, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, 
Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród. 
A település felszíni vizeinek fő befogadója az Ikva-patak. A vasúttól D-re fekvő rész- vízgyűjtő terület 
befogadója a Füzi-árok, melynek az árok felbővítésével kialakított 296/37 hrsz-ú tó előtti szakaszát a 
helybeliek Székes-ároknak neveznek. 
A módosítással érintett terület felszíne sík, ma nem beépített, növénnyel fedett. A felszínre jutó 
csapadékvizek fontosabb befogadója területen lévő természetes és mesterséges vízfolyások és tavak. 
A jelen módosítással érintett területen, és a terület határán földmedrű csatornák vannak, mellyel 
szabályozzák a terület szomszédságában, az arborétum területén lévő „Petőházi Horgász Egyesületi 
Tó”, illetve a főúttól délre, Fertőszentmiklós közigazgatási területére eső Velux Magyarország Kft 
üzeméhez tartozó tüzivíz tározó tó vízszintjét. 
 

 
 

A vízi közművek fejlesztési javaslatának helyszínrajza     /Forrás: Regioplan Kft./ 
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Vízellátás 
 
A településen az ivóvíz ellátást biztosító közműhálózat kiépítésre került. A vízműtelep Fertőd 
városában az Eszterházy kastély kertjében van. A kitermelt víz jó minőségű, a vízmű termelési 
kapacitása képes biztosítani a módosítással érintett területre javasolt lakóterület vízellátását. 
A jelen módosítással érintett terület határához Fertőszentmiklós felől a Kinizsi Pál utcába 200 mm 
átmérővel érkezik az ivóvízvezeték, majd a strandot és a labdarúgópályát megkerülve keresztezi a 
GYSEV vasúti vágányokat és érkezik ismét a Kinizsi utcába. A hálózat döntő mértékben NÁ 100-as 
méretű hurkolt rendszerű, de vannak kisebb méretű ágvezetékek is. Az oltóvíz biztosítására a 
vezetékre földfeletti tűzcsapokat telepítettek. 
 

 
 
A tervezett lakóterületek ivóvíz ellátásánál legalább NÁ 100-as átmérőjű, lehetőleg körvezetékes 
kialakítású vezetéssel kell számolni. A tervezett lakóterület ivóvíz ellátását biztosító tervezett vezeték 
a jelen módosítással érintett területtel szomszédos Kinizsi Pál utcai vezetékről tud leágazni, illetve oda 
tud visszacsatlakozni. A tervezett ivóvíz hálózatának kiterjesztése során a tűzvédelmi előírásoknak 
megfelelő átmérőjű, kapacitású vízvezetékeket kell lefektetni, melyekre az épületek és létesítmények 
környezetében 100 méteren belül föld feletti, kitörés biztos tűzcsapokat kell telepíteni. A fejlesztési 
területen a vízvezetékekre maximum 200 méterenként, és a végpontokon tűzcsapokat kell felszerelni. 
A településen öntözéshez többnyire a felszín alatti vízkészleteket, illetve az összegyűjtött 
csapadékvizet használják. 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A településen már korábban kiépített a vezetékes szennyvízelvezetés és 1995-ben elkészült a Fertő-
parti községek csatornahálózata is. Fertőd környéki községek szennyvízelvezetése véglegesen a 
Fertőendrédi szennyvíztisztító telep üzembelépésével a szennyvíztisztítás oldódott meg. 2009-ben 
megvalósult a fertőendrédi szennyvíztisztító telep I. ütemének rekonstrukciója, 2015-ben A 
Fertőendrédi szennyvíztisztító telepen megvalósult a mechanikai műtárgy építészeti, gépészeti 
rekonstrukciója. 
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Ma a települési szennyvízhálózatot a Sopron Vízmű Zrt. Fertődi Üzemmérnöksége működteti. A 
településen keletkező szennyvizeket a fertőendrédi szennyvíztisztítóba kormányozzák. A Fertőendrédi 
szennyvíztisztító telepet a 2015-ben történt rekonstrukció alkalmával ismét korszerűsítették, 
megvalósult a mechanikai műtárgyak építészeti, gépészeti rekonstrukciója is. 
A szennyvízelvezetés módját a hatályos rendezési terv rögzítette, és a módosítással érintett terület 
környezetében az eddig történt beavatkozások ennek figyelembevételével történtek. A 
szennyvíztisztító megfelel a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet előírásainak. Képes a hozzá tartozó 
települések, többek között Petőháza új, tervezett lakóterületeinek, így a jelen módosítással érintett 
terület terv távlatában keletkező szennyvizeinek fogadására és tisztítására. 
 

 
 
A községben, így a Kinizsi Pál utca menti lakóterületen, melyhez a jelen módosítási terület 
csatlakozik, a szennyvízelvezető csatornahálózatot kiépítették, és a háztartások nagy része csatlakozott 
a rendszerhez. Petőháza község szennyvízhálózatának hossza 9,1 km-t, a közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba /közcsatorna hálózatba/ bekapcsolt lakások száma 398 db, vagyis a rákötések aránya 90 % 
volt. A szomszédos Fertőszentmiklós szennyvize nyomóvezetéken érkezik a község területére, de nem 
csatlakozik a petőházi rendszerre, hanem a nyomóvezeték párhuzamosan halad a községi gravitációs 
csatornával a Kinizsi Pál utcában, majd Fertőd irányába elhagyja a település közigazgatási területét. 
A Kinizsi Pál utca Fertőszentmiklós és a vasút közé eső részének gravitációs csatornája, valamint a 85. 
számú főút melletti üzemanyag töltőállomás szennyvízcsatornája közbenső átemelőre csatlakozik. Az 
átemelő a szennyvizet nyomóvezetéken juttatja a vasút É-i oldalára.  
A tervezett lakóterület felszíne sík. A szennyvizek összegyűjtésére gravitációs hálózatot lehet 
kiépíteni. A tervezett lakóutcák közterületén kiépítendő szennyvíz vezetékeket a már meglévő, 
üzemelő gravitációs hálózathoz lehet csatlakoztatni. A tervezett új gerinc vezetékek – a ma meglévők 
kialakításának és anyaghasználatának figyelembevételével – NA 200/KG PVC méretben építhetők ki, 
a helyi magassági viszonyoknak pontos meghatározásával. Tehát a sportpályától délre eső tervezett 
lakóterület szennyvizeit gravitációs csatornával kell a területen belül összegyűjteni és erre a meglévő 
szennyvízátemelőre kell rávezetni. 
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a beépített, a meglévő és tervezett beépítésre szánt 
területek, illetve a hatályos településrendezési tervben szereplő fejlesztési területek egészére vizsgálta 
a felszíni vízrendezéssel összefüggő adottságokat és teendőket, a felszíni vizek elbánására, illetve a 
csapadékvíz elvezetést. Az eddig történt beavatkozások ennek figyelembevételével történtek. 
A felszíni adottságok, terepviszonyok és vízrajzi elhelyezkedéséből adódóan a csapadékvíz elvezetés a 
település közigazgatási területén változatos. A felszínre jutó csapadékvizek fontosabb befogadója 
területen lévő természetes és mesterséges vízfolyások, csatornák és tavak. 
A csapadékvíz elvezető rendszer a településen többnyire a meglévő közterületen halad, illetve 
haladhat, de vannak tömbbelsőkön átvezető árkok és csatornák is. Ilyenek például az arborétumnál 
lévő Székes-árok. A település felszíni vizeinek fő befogadója az Ikva-patak. 

Tőzeggyármajor 
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A vasúttól D-re fekvő résznek, így a jelen módosítással érintett területnek is, mint vízgyűjtő területnek 
a befogadója a Füzi-árok, melynek az árok felbővítésével kialakított 296/37 hrsz-ú tó előtti szakaszát a 
helybeliek Székes-ároknak neveznek. 
A hatályos településrendezési terv megállapította, hogy a jelenlegi csapadékcsatorna rendszereket a 
kívánt biztonsági korlátok figyelembevételével a lehulló csapadék összegyűjtésére és elvezetésére 
méretezték, illetve alakították át, illetve alakítják ki. A klímaváltozáshoz alkalmazkodó 
csapadékcsatornázásnak nem csak a mostani, hanem az egyre szélsőségesebbé váló lefolyásokat kell 
fogadnia, emellett alkalmasnak kell lennie az esetlegesen előforduló csapadékhiány mérséklésére is. 
Ez a mostanitól eltérő csatornázási elvet, koncepciót, települési és lakossági egyetértést igényel, 
amelyben a csapadékvíz elvezetése helyett a csapadékvízzel való gazdálkodás lép. Ennél a víz 
hasznosítását (például öntözéssel, szürkevíz felhasználással), vagy hasznosulását (a talajvíz pótlását) 
az elvezetéssel egyenrangú feladatnak kell tekinteni. Mindezen körülmények a tározási, 
beszivárogtatási, öntözési és tisztítási létesítmények részbeni áttervezését és üzemeltetési elveinek 
módosítását igényli. A meglévő települési csapadékvíz elvezető rendszerek egyáltalán nem segítik a 
csapadékvíz településen belüli hasznosíthatóságát, illetve hasznosulását, hanem az a fő cél, hogy minél 
előbb, minél gyorsabban „megszabaduljanak” az adott esetben kárt okozó csapadéktól. 
A jelen módosítással érintett terület nem lakóterületként szerepel a hatályos településrendezési 
tervben, ám most ez a Kinizsi Pál utcai lakóterület kiterjesztéseként kerül szabályozásra. A 
módosítással érintett területtel szomszédos területek csapadékvíz elvezetési rendszere mára már 
kiépítésre került. A tervezett lakóterület közvetlenül kapcsolódik a már jól megoldott csapadékvíz 
elvezetéssel rendelkező Kinizsi Pál utcai, illetve Spar úti csapadékvíz elvezető rendszerekhez. 
Ma az érintett terület növényzettel fedett, a felületre jutó csapadékvíz nagy része azonnal elszikkad a 
területen. A jelen módosítással érintett területen, és a terület határán szabályozható vízállású 
földmedrű csatornák vannak, mellyel szabályozzák a terület szomszédságában, az arborétum területén 
lévő „Petőházi Horgász Egyesületi Tó” vízállását, illetve a főúttól délre eső Velux Magyarország Kft 
üzeméhez tartozó tüzivíz tározó tó vízszintjét. 
A jelen módosítás során a hatályos szabályozási tervben rögzítettekhez képest többlet beépítési terület 
került kijelölésre. Ez megnöveli a kijelölt beépítésre szánt területek nagyságát és ezzel együtt megnő a 
burkolt felületek mennyisége is. Ennek következményeként a csapadékvíz összegyülekezési ideje 
lerövidül, és az egyidejűleg megjelenő csapadékvíz mennyisége a hatályos településrendezési tervben 
rögzítetthez képest megnövekszik. A megnövekedett mennyiségű csapadékvíz elvezetésére a tervezett 
lakóutcák burkolatát kísérő árkokat egy rendszerbe kell szervezni és a meglévő árokrendszerre vezetni. 
Mivel a meglévő árokrendszernek két tóval is van közvetlen kapcsolata, illetve a többlet felszíni 
vizeket az Ikvába vezeti, az útburkolatokról összegyűjtött vizet csak olaj, és homokfogókon keresztül 
szabad a meglévő csatornákba vezetni. 
Tehát a hatályos településrendezési tervben rögzítet felszíni vízelvezető rendszeren a jelen módosítás 
megvalósítása nem szükséges változtatni, annak kiterjesztése és környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelő működtetése szükséges. 
 
A jelen módosítással érintett terület felszíni vízrendezése,ennek  javasolt műszaki megoldásai: 
 
A hatályos településrendezési terv értelemszerűen a jelen lakóterület fejlesztési területen és annak 
környezetében is vizsgálta a felszíni vízrendezéssel összefüggő adottságokat és teendőket, a 
csapadékvíz elvezetést. 
A lakóterület fejlesztéssel érintett terület teljesen sík felszínű, ma szántó használatú. A fejlesztési 
terület már ma is rendelkezik kiterjedt csapadékvíz elvezető árok rendszerrel. Ezek a csatornák 
átvezetnek a módosítással érintett területen, illetve annak határát képezik. Ezek fogadják be a 
fejlesztési terület, és az azzal szomszédos, meglévő lakóterületi egységek csapadék vizeit. A tervezési 
terület felszíni vízelvezető rendszere a mai árokrendszerhez kapcsolódó árokrendszerrel megoldható. 
Ennek a rendszernek a tagjai a meglévő, földmedrű csatornák, és az útburkolatokat kísérő csapadékvíz 
elvezető árkok, melyeket egységes rendszerré kell összekapcsolni, és egységesen kell működtetni. 
A csapadékvíz elvezetésre – mint a településen általában – elsősorban nyílt árok építése indokolt. Az 
árokmélység megválasztásánál nem csak a felszíni vízelvezetésre elégséges szelvényt kell tervezni, 
hanem a fő befogadókba a lehető legmélyebben még beköthető folyásfeneket kell kialakítani. A jelen 
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módosítással érintett lakóterületen a tervezett kiszolgáló utak csapadékvizét elvezető árkok 
illeszkedjenek a területen már meglévő árokrendszerekhez. 
Jelen fejlesztés kapcsán a csapadékvíz elvezetést a szomszédos terület-egységek mintájára kétoldali 
csapadékvíz elvezető/szikkasztó árokkal javasoljuk kialakítani. 
A fejlesztési terület beépítése esetén az egyes lakóingatlanoknál megfontolásra javasoljuk az 
úgynevezett szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell gyűjteni 
szintszabályozásos gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba és ez a víz egyszerű mechanikus szűrést 
követően felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb. Ezzel a módszerrel komoly 
megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz összegyülekezési ideje, és így 
némiképpen tehermentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
Energiaellátás 
 
A tervezett lakóterület fejlesztés energiaellátása is teljeskörűen lehetséges az érintett területegységen, 
mivel annak határában, illetve közvetlen szomszédságában rendelkezésre állnak a vezetékes 
energiahálózatok. 
A tervezett lakóterület közhálózati energia ellátása a szolgáltatókkal történt előzetes egyeztetések 
alapján a térségében biztosítható, a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. A fejlesztési terület 
határán a már kiépített energiaellátó közhálózatokhoz csatlakozva, azok egyszerű kiterjesztésével, a 
hálózatok továbbépítésével a tervezési terület teljességgel ellátható. 
 

 
 

Az energia közművek fejlesztési javaslatának helyszínrajza     /Forrás: Regioplan Kft./ 
 
Villamosenergia ellátás 
 
A településen az elektromos energia ellátást az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. 
Petőháza település területe a győri régióközponthoz, az Áramhálózati Üzem Győrhöz /9027 Győr, 
Kandó Kálmán utca 11-13./ tartozik. 
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű szabadvezetéki hálózatról, a 
Sopronkövesd 120/35/20 kV-os transzformátorállomásból induló Kapuvár 1. és Kapuvár 2. 20 kV-os 
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gerincvezetékekről történik. A település területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia 
ellátására több 20/0,4 kV-os közcélú transzformátorállomás szolgál. 
A település beépített területének elektromos energia ellátását biztosító meglévő hálózat 20 kV-os, és 
0,4 kV-os vezetékekből áll. Ez a hálózat többnyire légvezetékes rendszerű, vegyes oszloprenddel és 
vezeték típussal, így található csupasz szabadvezetékes, szigetelt szabadvezetékes és földkábeles is, 
például az üzemanyag töltő állomásnál. A kisfeszültségű hálózat fogadja a közvilágítási hálózatot, a 
hírközlési és kábeltelevíziós hálózatot. A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 7,5 km. 
Az EON Zrt. nem mért szabvány ellenes feszültségesést a kisfeszültségű hálózat végpontján. 
A lakóterület fejlesztési egységet is magába foglaló terület elektromos energia ellátását, az ide 
tervezett fejlesztések várható elektromos energia igényét a hatályos terv készítése során felmérték és a 
fejlesztések ellátására megoldást javasoltak. A rendezési terv készítése óta eltelt időszak alatt az 
elektromos energia ellátás rendszerében jelentős változások nem történtek, illetőleg a fejlesztések, a 
hálózat bővítése a rendezési tervben meghatározottak szerint valósult meg. Jelen módosítás során 
továbbra is mértékadónak tekintjük a hatályos rendezési terv megállapításait és javaslatait. 
A vizsgált területen – a mai használatból adódóan – közüzemi trafó nem található. A jelen 
módosítással érintett területet határoló Kinizsi Pál utca érintett szakaszán a villamos energia ellátás 
biztosítása légvezetékes rendszerrel történik. A közvilágítási lámpatesteket, és a hírközlési vezetékeket 
a légvezetékes áramellátást biztosító villanyoszlopokon helyezték el. 
Az új kiszolgáló utcákban, a szomszédos területeken már meglévő kiszolgáló utcák mintájára ki kell 
építeni a kisfeszültségű hálózatot és a közvilágítást. A tervezett új beépítésű lakóterület 
közvilágításának kiépítése során a denevérfaunára gyakorolt negatív hatások, illetve a fényszennyezés 
alacsonyabb szintjének érdekében, alacsony magasságú, és koncentráltan szétterülő fényt adó, 
lehetőleg nem túl magas: 5-8 m-es lámpatesteket kell alkalmazni. A közvilágításnak a közlekedés 
biztonságon túl vagyonvédelmi funkciója is lesz. 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény 
értelmében a 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat 
belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó hálózat és közvilágítási 
elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli. 
 
Gázenergia ellátás 
 
Petőháza település ma már rendelkezik vezetékes gázellátással. A település kommunális 
gázfogyasztóit a Fertőszentmiklós irányából, a jelen módosítással érintett terület határán lévő, Kinizsi 
Pál utcába érkező középnyomású földgáz gerincvezetékről leágazó középnyomású elosztóhálózat látja 
el.  A vezetékes gáz gerincvezetéke mára már teljes egészében lefedi a község közigazgatási területén, 
a kiépített összes gázcsőhálózat teljes hossza 11,6 km. 
A település gázzal történő ellátását a Nemzeti Közművek hálózata, az NKM Észak-Dél 
Földgázhálózati Zrt. biztosítja. Petőháza község az Északi Gázüzem Soproni Üzemegységhez tartozik 
/9400 Sopron, Ipar krt. 6./, illetve műszaki témájú ügyekben a Soproni Ügyfélszolgálati Iroda, 
Inkubátorház E.ON Ügyfélszolgálati Iroda az illetékes /9400 Sopron, Verő József utca 1./ 
A településnek önálló nyomásszabályozója nincs, a középnyomású elosztó hálózat a 
Fertőszentmiklóson lévő gázfogadó állomástól kap betáplálást. A gázfogadó állomás a 
Fertőszentmiklós-Fertőd közötti közút mellett helyezkedik el, típusa KIPSZER SZN80, névleges 
kapacitása 4800 m3/ó. A nyomásszabályozótól D160 KPE középnyomású vezeték indul a Vasút utca 
nyomvonalában. Az egyes fogyasztók az előkertben, vagy a külső falsíkon lévő egyedi 
nyomásszabályozókon keresztül kapják a földgázt. 2019. év végére 415 db gázfogyasztó, ebből 374 db 
háztartási gázfogyasztó kötött rá a földgáz vezeték hálózatra, ebből 374 db háztartási gázfogyasztó, 
ami a háztartások 85%-át jelenti, mely meghaladja az országos átlagot és ennek további bővülése 
várható. Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége 901,6 ezer m3 volt, amiből a háztartások 
részére szolgáltatott gáz mennyisége 481,9 ezer m3 volt. A meglévő gázvezetékek jó állapotúak, 
meghibásodás nem jellemző. 
A tervezett fejlesztések téli csúcs órai földgázigényéhez a terv távlatában, a meglévő gázfogadó 
kapacitása megfelel. A tervezett új lakóterületi egység gázellátását, a már meglévő, üzemelő 
középnyomású gázvezeték hálózat egyszerű lineáris kiterjesztésével lehet biztosítani. 



53 
 

 
 

A tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, 
hogy a középnyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m. 
 
Megújuló energiák 
 
A településen ma még nem meghatározó a megújuló energiaforrások (biomassza, napenergia, 
geotermikus energia, hőszivattyú) felhasználása. 
Legnagyobb előrelépés a napenergia hasznosításban tapasztalható, ugyanis ennek lehetősége 
Petőházán kedvező. A nap energiáját egyedileg, épületekre telepített napkollektorok és napelemek 
révén használják. Az épületek kedvező tájolásával elérhető passzív energiahasznosításon túl, 
napkollektorok telepítésével, napenergiával biztosítható a lakások fűtése, illetve használati melegvíz 
előállítása, de ebben az esetben a hagyományos hő-bázist is meg kell építeni. A térség adottságai 
kedvezőek a hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele is, mivel így az energia 
egyenletesebben kinyerhető és állandóan elérhető, de ennek megtérülési ideje hosszabb, ezért ezt 
kevesebben tervezik, pedig ennek további előnye az, hogy nyáron a kiépített talajszondák hűtő 
üzemmódban is alkalmazhatók. 
Leginkább új beépítéseknél tapasztalható, így a jelen tervezett lakóterület esetében is várható a 
háztartásokban közvetlenül felhasználható megújuló energiák igénybevétele. Itt elsősorban a 
használati melegvíz készítéshez napkollektoros rendszereket használnak, melyek működtetéséhez a 
napelemes energia nyerés alkalmazása már ismert, és már alkalmazott, illetve egyre nagyobb 
mennyiségben látják el a házakat villamos energia nyerés érdekében is napelemekkel. Megújuló 
energiaként szóba jöhet a biomassza kazánnal biztosított hő ellátás is. 
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
Petőházán, így a jelen módosítással érintett területtel szomszédos területeken is, a távbeszélő hálózatot 
mára már teljesen kiépítették. Petőháza távbeszélő rendszere egységes hálózatot alkot 
Fertőszentmiklóssal, Fertőendréddel és Agyagosszergénnyel. A távbeszélő központ 
Fertőszentmiklóson van, a körzet és helyi kábelek a Kinizsi utcában alépítményben haladnak. 
A különböző mobil technológiákon és vezetékes hálózati rendszereken alapuló hírközlési 
szolgáltatások jelentős részét a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A település a 99-es körzetszám révén 
csatlakozik az országos és nemzetközi távhívó hálózatba. 
Ma Petőházán a bekapcsolt fővonalak száma 264 db, ebből egyéni „lakás fővonal” 228 db, az internet-
előfizetések száma 312 db. 
Mára már a térségében, így Petőházán is a korábbi évek távbeszélő hálózati és távbeszélő központi 
fejlesztései eredményeként lehetővé vált a jelentkező igények teljes körű kielégítése. A hálózat vegyes 
képet mutat földkábeles és légkábeles szakaszok egyaránt megtalálhatók a községben. A távbeszélő 
hálózat vezetékeit, kábeleit a meglévő 20 kV-os és 0,4kV-os elektromos ellátó hálózat légvezetékes, 
vegyes oszloprenddel és vezeték típussal bíró hálózatán helyezték el. A bővítés során ez a hálózat ma 
még hasonló feltételekkel bővíthető. A településen lévő távközlési eszközök felhasználásával a 
fejlesztési terület ellátható vezetékes rendszerű távközléssel.  
A jelen módosítással érintett beépítéseknél is indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot és az 
igényesebb családiházas beépítésű részeknél meg kellene fontolni a földkábeles hálózat létesítését. 
Ezen túl is a táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv 
hálózatok közös nyomvonalú földalatti vezetéssel történő építése. A településen a vezetékes 
telefonhálózat szolgáltatási minősége megfelelő. 
A rendelkezésre álló, kiépített közhálózati csatlakozásról a tervezési területen belül kiépített hálózaton 
keresztül biztosítható az egyes igénylő helyek ellátása. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
Valamennyi mobiltelefon és hírközlési szolgáltató 100 százalékos lefedettséggel rendelkezik, így jó 
minőségű szolgáltatást képesek nyújtani. 



54 
 

 
 

A településhez legközelebbi adótorony Fertőszentmiklóson Szent István u. 89. (460/1 hrsz.) található, 
az állomás neve: Telekom torony, kódja: GY-0129. 
Újabb mobil távbeszélő rendszereket erősítő állomás, adótorony telepítését nem tervezik a községben. 
A tervezett fejlesztési területen belül is a távközlési ellátottságot növeli a vezeték nélküli 
mobiltelefonok használata. Az előzetes vizsgálatok szerint a területen a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatók megfelelő lefedettséggel biztosítanak jó vételi lehetőséget. 
 
Műsorszórás 
 
A településen már korábban kiépítették és azóta is működtetik a kábel TV hálózatot. Ez kezdetben 
független volt az országos hálózatoktól, ez volt a Fertő-part kábel TV rendszer, melynek a központja a 
fertőszéplaki művelődési házban üzemelt, és Fertődön stúdió működött, ahonnan a helyi adásokat 
sugározzák. Később kiépítették a csillagpontos kábeltévé hálózatot, melyet a BTEL szolgáltató 
üzemeltetett. A műsorszolgáltatást a Fertő-part Televízió végezte az alábbi 5 településnek: Fertőd 
városa, Fertőszentmiklós városa, Hegykő község, Petőháza község, Sarród község. A kiépített 
infrastruktúra már akkor alkalmas volt szélessávú informatikai adatszolgáltatásra. A településen már 
akkor minden mobilszolgáltató elérhető volt és a hálózatok biztosíthatták a HSPA alapú mobil 
adattovábbítást, mely lehetővé tette a mobil internet szolgáltatást. Később újabb fejlesztések 
eredményeként egyes szolgáltatók megjelentek a 4G adattovábbítás lehetőségével. Ezt követően a 
Magyar Telekom Csoport tagvállalata, a Vidanet Zrt. átvette a térséget kiszolgáló kábel üzleti 
tevékenységet, többek között a T-Home kábelhálózatokat. Így 2012 június 1-től a T-Home szolgáltató 
által kiépített teljes optikai és kábelhálózatot is a Vidanet Zrt. működteti és ma már Petőháza település 
is a Vidanet Zrt. Győri Régiójához tartozik. A településen teljes körű a szolgáltatás: ADSL, internet + 
TV, kábelnet, kábel TV, VOIP telefon. 
A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 181 db az összes lakás 41 %-a. A meglévő 
kábel TV rendszert célszerű kiterjeszteni, tovább építeni az új lakóterületek ellátására. 
Petőháza területén a következő műholdas szolgáltatások vehetők igénybe a szolgáltatás típusa szerint 
csoportosítva: 
Internet szolgáltatás  

- Kábelnet:    T System; 
- Optikai internet:   Telekom; 
- Műholdas internet:   VanNet; 
- Mikrohullámú internet:     ZNet; 

Ma a televízió adás vételét biztosító szolgáltatók Petőháza közigazgatási területén a szolgáltatás típusa 
szerint csoportosítva: 

- Kábel TV szolgáltatás:   Vidanet Zrt. 
- Műholdas TV szolgáltatás:  UPC Direct, Magyar Telekom Nyrt. UPC Direct; 
- Földi sugárzású TV szolgáltatás: Mindig TV /Antenna Hungária Zrt/ 
- IPTV szolgáltatás:   T System, Magyar Telekom Nyrt. 

Az előfizetők több csomagból is választhatnak. A lakossági kérdőívek kiértékelése szerint a 
válaszadók 85%-a tartja megfelelőnek a kábeltévé szolgáltatást. 
A településen valamennyi utcájában a kábel TV hálózat vezetékeit a kisfeszültségű hálózat 
tartóoszlopaira, illetve az épületek homlokzatára szerelték fel. A hálózat lehetővé teszi a magyar 
közszolgálati és kereskedelmi adások, valamint több külföldi TV műsor vételét. A kiépített rendszer 
kapacitása lehetővé teszi a település valamennyi épülete részére a szolgáltatás igénybevételét, és a 
lakóterület bővítés ellátására is van a kapacitás. A hálózat bővítése során ma még lehetséges a 
meglévővel azonos légvezetékes hálózat kiterjesztése, ám üzembiztonsági, és főleg település-esztétikai 
okokból ütemesen a térszint alatti elhelyezésre kell áttérni. Az üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás 
optimális rendszerének kialakítása érdekében alternatív megoldások folyamatos keresése, mérlegelése 
is szükséges. 
 
Kommunális hulladék 
 
Petőházán a szilárd háztartási hulladékot rendszeresen gyűjtik, és a kommunális hulladék elszállítása a 
településen megoldott. Petőháza és további 38 önkormányzat belépésével 2013. január 1-vel 
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megalakult a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és azóta is ők biztosítják 
a hulladékszállítási közszolgáltatást. 
A kommunális és a szelektív hulladék kezelésére az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-t jelölte 
ki fővállalkozóként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A 
vállalat 2018-tól Győr-Moson-Sopron megyében 47 településen, Vas megyében 213 településen látja 
el ezt a feladatot, így Petőháza községben és térségében is az STKH, Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a hulladék gyűjtését és elszállítását. 
A hulladékgazdálkodási szervezettel történt megállapodás a hulladékkezelés hosszabb távú 
rendezettségét biztosítja. A községben 2019 év folyamán az összes elszállított települési szilárd 
hulladék 372,6 tonna/év volt, amiből a lakossági elszállított települési hulladék 352,5 tonna/év volt, 
ami évi 331 kg/fő mennyiséget jelent. 
A hulladék szállítása 2019-ben is a megszokott rend szerint történik: a kommunális hulladékot hetente 
keddenként, a szelektívet havonta egy alkalommal, a hónap második szerdáján és a „zöld hulladékot” 
éves szinten előre meghatározottan, a téli hónapok kivételével havonta egy alkalommal, általában 
minden hónap első csütörtökén szállítják el. 
2015 áprilisában Fertődön, a süttöri városrészben a volt szovjet laktanya felőli megközelíthetőséggel, 
Petőháza centrumától csupán 2,96 km-re, a Bartók Béla utca 15. szám alatt megkezdte működését a 
zöldudvar /lakossági hulladéklerakó hely/. Megnyitása óta heti három alkalommal: kedden, 
csütörtökön és szombaton lehet a szolgáltatást igénybe venni. 
A jelen módosítással érintett terület közúti feltárására a település utcahálózatára jellemző egymásba 
hurkolódó kiszolgáló utakból álló rostos utcahálózati rendszert alkalmaztunk Az egymásba hurkolódó, 
illetve az egyes hurokról indított utcák hálózata segíti az ütemezett megvalósítást, illetve lehetővé teszi 
az egyes új lakóterületi tömbök más-más külső kapcsolódási pontról indított megközelíthetőségét. Így 
a jelzett utcahálózati rendszer egyes tagjain a hálózat végleges kiépítéséig is egyszerű, a hurkokon 
körjáratként vezetős gyűjtési útvonallal oldható meg a kommunális hulladék rendszeres elszállítása. 

 
 

5.3 ZÖLDFELÜLET 
 

A jelen településrendezési terv módosítás során a 85 számú főút mellet, a zajvédő távolság határáig 
fásított zöldterült jelöltünk ki, melyen a faültetést az önkormányzat korábban már meg is kezdte. A 
módosítás nem érinti a település zöldfelületi rendszerét, nincs hatással azokra. 

 
5.4 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A tervezési terület Petőháza község területén található. A módosítással érintett terület a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály természetvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján nem része országos jelentőségű védett 
területnek, nem része Natura 2000 hálózatnak, nem része az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek. 

 
5.5 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A módosítással érintett terület régészeti lelőhelyet érint. 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). A 
régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan mértékben 
lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik 
jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §). 
A nyilvántartott régészeti lelőhelynek, a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 
megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes felületű feltárást) kell 
végezni. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1) bekezdés) 
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6. FŐÉPÍTÉSZI TARTALOM MEGHATÁROZÁS 
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Terviratok: 
 
 
Előzetes adatbekérésre érkezett államigazgatási adatszolgáltatás 
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