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ELŐZMÉNYEK 

Petőháza község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi településszerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának, illetve szabályozási tervének felülvizsgálatát. 
 
Petőháza településszerkezeti tervét a község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban a 67/2003. 
(VI. 27.) számú határozatával, a szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 9/2003. (VIII. 01.) 
rendeletével hagyta jóvá. A településrendezési terv azóta öt alkalommal (2007., 2008., 2011., 2016., 
2019) módosításra került. 
 

Előzetes véleményezési eljárás 

Lezajlott Petőháza község településrendezési terv módosításának előzetes tájékoztatási eljárása. A 
tervezés előzetes szakaszában az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települési 
önkormányzatok megadták a rendezési terv összeállításánál figyelembe veendő szempontjaikat.  
 
Előzetes vélemények 

 
 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 

 
1. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítész 
Nem emel kifogást 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

Nem emel kifogást 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földvédelmi és Földmérési Osztály 

Nem emel kifogást 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Hozzájárul a tervezett felülvizsgálathoz 

5. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Nem emel kifogást 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési, Mérésügyi 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

Nem emel kifogást a tervezett módosítások 
ellen, tartalmi követelményeket közöl. 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

A tervezett módosítások ellen kifogást nem 
emel.  
A módosítással érintett területek műemléket, 
műemléki vagy világörökségi területet, 
régészeti lelőhelyet nem érintenek. 

8. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Eltérő véleményt nem fogalmaz meg. 

9. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
Főkapitányság  

Kifogást, észrevételt nem tesz 

10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos 
Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes 
Államtitkár 

 

11. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala  

Nem emel kifogást 

12. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
13. Nemzeti Népegészségügyi Központ  Hatáskort átteszi Budapost Főváros 
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Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 
részérerészére 

14. Budapost Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály  

Nem emel kifogást 
A község határain belül az alábbi terrmészetes 
gyógytényező található: 
Petőháza B11 OKK(gyógyvíz külső, fürdési 
célú felhasználásra) 
A kút védőterületét, védőidomát a tervezésnél 
figyelmbe kell venni 

15. Magyar Közút  

16. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály  
 

Nem tesz észrevételt 

17. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály  

Hatáskör hiányában nem tesz észrevételt. 

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztály 

Nem emel kifogást 

19. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Osztály  

Nem emel kifogást 

20. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nem emel kifogást 
21. Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda  

Nem emel kifogást 

 
Szomszédos önkormányzatok: 
Fertőd város nem emel kifogást a tervezett módosítás ellen. 
 
Petőháza község településrendezési terv felülvizsgálata című munka előzetes tájékoztatási szakasza 2020 
tavaszán zajlott le. Petőháza község Polgármestere 2022. márciusában ismételten megkereste a 
véleményezésre jogosult államigazgatási szerveket, azzal a kéréssel, hogy erősítsék meg korábban tett 
állásfoglalásukat. A véleményezésben részt vevő államigazgatási szervek fenntartották korábbi 
véleményüket. (lsd: terviratok) 
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Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 52/2022. (IV.07.) számú határozatával lezárta a 
előzetes partnerségi szakaszt. 
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Véleményezési szakasz: 
 
Lezajlott Petőháza község településrendezési terv módosításának véleményezési eljárása. A 
dokumentációval kapcsolatban a tervezés véleményezési szakaszában az érintett államigazgatási szervek 
megadták állásfoglalásukat. 
 
Véleményösszesítő 
 
 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 

 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész 

A dokumentáció átdolgozását kérte. 

2. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály  

A tervezett módosítások védett természeti 
értéket nem veszélyeztetnek, védendő tájképi 
elemet nem érintenek, természeti és tájvédelmi 
érdeket nem sértenek. Nem emel kifogást. 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Földhivatali Főosztály 

Nem tesz észrevételt 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Hozzájárul a tervezett módosításhoz. 
 

5. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala  

Nem emel kifogást 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Kéri a környezeti értékelés benyújtását 

7. Győr-Moson-Sopron megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi 
Vízügyi Hatóság 

 

8. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

Egyetért a Magyar Közút véleményével. 

9. Magyar Közút Kifogást emel a Kerekes utca 85 számú főútra 
történő kicsatlakozásával szemben a 
csomóponti távolságokra hivatkozva. (Nincs 
meg a csomóponti távolság egy meglévő 
földúthoz képest) 
Csak akkor járul hozzá a tervezett az 
útcsatlakozáshoz, ha Fertőendréd nyilatkozata 
benyújtásra kerül. 

10. Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály  

A tervezett módosítások műemléket, 
műemléki területet, világörökségi területet 
vagy régészeti lelőhelyet nem érintenek. A 
változtatások településképi szempontból 
támogathatók. 

11. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
Főkapitányság 

Kifogása, észrevétele nincsen. 

12. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály 

Nem emel kifogást a tervezett módosítások 
ellen 

13. Bp. Főváros Korm. Hiv. Népegészségügyi 
Főosztály 

Kifogást nem emel 

14. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága 

Nem emel kifogást 
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15. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Osztály 

A tervezett módosításoknak erdészeti hatósági 
szempontból akadálya nincsen 

16. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nem emel kifogást 
17. Országos Atomenergia Hivatal - 
18. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

 
Nem tesz észrevételt a tervezett 
módosításokkal kapcsolatban 

19. Országos Vízügyi Főigazgatóság - 

20. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi 
Főosztály 

Nem fogalmaz meg különös elvárásokat. 

21. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Léginavigációs és repülőtéri hatósági 
Főosztály 

 Nem emel kifogást, nem kíván részt venni 

22. Győr-Moson-Sopron megyei 
Önkormányzati Hivatal 

Nem tesz észrevételt 

 

 
A dokumentációt a tervező az Állami Főépítészi Iroda GY/15/489-4/2022. iktatószámú levelének, 

illetve a munkaközi megbeszélésnek megfelelően átdolgozta, javította. 

A Véleményezési szakasz során észrevételt tett a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, illetve a Magyar Közút. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérte a környezeti értékelés benyújtását. 

- Környezeti értékelés benyújtásra került. 

 

A Magyar Közút nem járult hozzá a Kerekes utca 85 számú főútra történő kicsatlakozásával szemben a 

csomóponti távolságokra hivatkozva. (Nincs meg a csomóponti távolság egy meglévő földúthoz képest) 

- Az önkormányzat elfogadja a Magyar közút véleményét, az út csatlakozást nem szerepelteti a 

tervekben 

 

Eltérő vélemény nem maradt fenn. 
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A  felülvizsgálat során érintett leglényegesebb fejlesztési, rendezési témák: 

1. A korábban hatályos terv által tartalmazott, de meg nem valósult (a község északkeleti 
oldalán) nagy léptékű lakóterület fejlesztések szükségességének vizsgálata 

2. A hatályos terveken a 85 számú út mellett kijelölt, de fel nem használt gazdasági 
területek felülvizsgálata. 

3. Lakóterület fejlesztési lehetőség kijelölése önkormányzati tulajdonú területeken. a 85 
számú főúttól északra fekvő, Fertőszentmiklóssal határos településrészen. (Különleges 
termálterület besorolású tömb lakóterületbe sorolása) 

4. A Kerekes utca D-i irányú folytatásában, a Jókai utcától délre fekvő területen, a hatályos 
terveken szereplő lakóterület kiterjesztése a 85 számú főút irányába a jelenleg 
mezőgazdasági területfelhasználású területek egy részére. 

5. A volt cukorgyár terület-felhasználásának felülvizsgálata egyeztetve a Magyar Cukor Zrt-
vel, mint tulajdonossal. 

6. Kinizsi utca mögötti lakóterület megosztási lehetőség törlése a hatályos szabályozási 
tervről. 

7. A település teljes területén a településközpont vegyes besorolású területek felülvizsgálata, 
ahol ez nem szükséges, ott falusias lakóterületbe sorolása. 

8. Települési intézmények (óvoda, iskola) bővítési lehetőségének vizsgálata 
9. A hatályos szabályozási terven jelölt, szükségtelen közterület bővítési jelölések 

megszüntetése 
10. Petőháza-Fertőszentmiklós között tervezett kerékpárút, illetve a Petőháza-Fertőd közötti 

kerékpárút szerepeltetése a településrendezési terveken. 



 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

11

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
A helyzetfeltáró munkarészben a település társadalmi összetételének és helyzetének, a település 
gazdaságának vizsgálata, az infrastruktúra ellátása, a humán erőforrások feltárása, a szociális ellátás, 
valamint a kulturális jellegzetességek számbavétele kerül dokumentálásra. 
A vizsgálati munkarészek után készül a fejlesztési koncepció jóváhagyandó munkarésze mely tartalmazza 
a terv elkészítésének alapjait, a célokat, valamint a prioritásokat.  
A koncepció alapján kerülnek meghatározásra a településrendezési célok illetve feladatok, amelyek a 
tervezés alapjául szolgálnak. 
A készülő településrendezési terv elsősorban az épített környezet fejlesztésére és a meglévő kulturális 
örökség megőrzésére irányul, de feltételezi a településfejlesztési koncepció meghatározását, mivel céljai 
és feladatai ebben kerülnek meghatározásra összhangban a település többi céljaival és feladataival. 
A koncepció tartalmazza a fejlesztési célok és a hozzá kapcsolódó feladatok rendszerét.  
A településfejlesztési koncepció feladata tehát meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek 
legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki intézményi és 
környezeti problémák megoldására. 
 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 
Földrajzi elhekyezhedés: 
Petőháza a Nyugat-Magyarországi Peremvidék és a Kisalföld határához közel, a Sopron-Vasi síkságon 
azon belül pedig az Ikva síkon fekszik, a 85. sz. Győr-Nagycenk út mentén. 
 
Településhálózati elhelyezkedés: 
A község területe 2,64 km2. A megyei településekhez viszonyítva területe jóval a megyei átlag alatt van, 
ami 23,5 km2. 
Petőháza távolsága a nagyobb városoktól és határátkelőktől: Sopron 28 km, Győr 63 km, 
Mosonmagyaróvár 67 km. A pamhageni határátkelő 17 km-re, míg a soproni 34 km-re található.  
 

 

28km 
 

17km 

67km 

63km 
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Petőháza szomszédos települései: Fertőendréd, Fertőd, Fertőszentmiklós. 
 

 Fertőd    3,5 km 
 Fertőendréd   2 km 
 Fertőszentmiklós   2 km 
 

A fenti távolságok a szomszédos települések központjainak elérhetőségét mutatják Petőháza központjától. 
Petőháza Fertőszentmiklóssal egybeépült, Petőháza település területén található Kinizsi Pál utca 
közvetlenül határos a Fertőszentmiklósi Petőházi utcával, a két település belterülete itt összeér, és 
Fertőendrédtől is alig 1 km választja el.  

Petőháza Soproni Járásban, Sopron-Fertődi Kistérségben helyezkedik el. 
 
Sopron-Fertőd Kistérséghez 40 település tartozik, lakosainak száma 94.606, területe pedig 857 
négyzetkilométer. A kistérség lakosságszámát, területét, súlyát tekintve regionálisan, sőt országos 
viszonylatban is a nagy kistérségek közé tartozik, nagyobb, mint a velünk szomszédos négy kistérség 
együttesen. 

Sopron-Fertőd Kistérség a Nyugat-Dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén 
helyezkedik el. Délről közvetlenül határos Vas megyével, ezen belül a Kőszegi és a Csepregi Kistérséggel 
melynek jelentős része 1950-ig Sopron megyéhez tartozott. Délkeletről a Sárvári Kistérség, keletről pedig 
a Kapuvári Kistérség határolja, míg nyugatról és északról Ausztria. Sopron-Fertőd Kistérség természeti 
adottságai, kulturális, történeti értékei országos viszonylatban is kiemelkedők. 

Sopron-Fertőd Kistérség erősségei: 

 a térség földrajzi elhelyezkedése kiváló 
 egyedülálló természeti értékek sokszínűsége 
 kistérségünk 10 települése világörökségi terület 
 jelentős történelmi, kulturális emlékek, hagyományok 
 nemzetiségi sokszínűség, határon átívelő kapcsolatok 
 termálvízkincs 
 történelmi borvidék 
 a térség határain túlmutató szerepkörű intézmények 
 magas foglalkoztatottsági arány, jól képzett munkaerő 

 
Petőháza fejlődését, fejleszthetőségét alapvetően meghatározza regionális elhelyezkedése. A 
régióközpont és egyben kistérségi központ Soprontól való távolsága ahhoz sok, hogy a városokban 
dolgozók, ott lakók, onnan kiköltözni szándékozók ezt a települést válasszák lakóhelyükként, ahhoz 
viszont kevés, hogy önálló kistérségi központként prosperáljon.  
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata  
 
Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció: 
Az Országgyűlés az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal l fogadta el.  
Átfogó célok: 
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 
Specifikus célok: 

a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 
aa) versenyképes, innovatív gazdaság, 
ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 
ac) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar 

fejlesztése, 
ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 
ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 
ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

b) területi specifikus célok: 
ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése, 
bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 
bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 
bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 
be) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 
bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

 
Nemzeti Környezetvédelmi Program: 
Az Országgyűlés az 27/2015.(VI.17.) OGY határozattal l fogadta el.  
Célkitűzések 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
3. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

 
Alpokalja-Fertő táj helyi fejlesztési stratégia: 
Elérhető Alpokalja-Fertő táj: 

- Az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kezdeményezések támogatása  
Közösségek Hálózata a térségi életminőség javításáért és megtartásáért 

- KultúrHáló - az élő közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének 
támogatása  

- Fecskeház Program - fiatalok helyben tartásával a térség megtartó és innovációs képességének 
erősítése  

Autonóm Alpokalja-Fertő táj  
- Gazdaságfejlesztés a vidék minősége jegyében 
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Alpokalja-Fertő táj helyi fejlesztési stratégia elemei: 
 
1. A helyi gazdaság megerősítése  
 
A Vidék Minősége védjegy program keretein belül célunk:  
- Mikrovállalkozások indításának és fejlesztésének ösztönzése, kisléptékű beruházásokkal, 

együttműködések ösztönzésével és a hálózatosodás segítésével. Kisléptékű élelmiszer feldolgozás és 
értékesítés ösztönzése.  

- A helyi termelési‐fogyasztási rendszerek erősítése, beleértve a helyi termékek és értékesítési csatornák 
fejlesztését, a fogyasztási kultúra befolyásolását célzó közösségi akciók támogatását, a REL 
alprogramba történő csatlakozás feltételeinek megteremtését.  

 
Az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kezdeményezéseknél célunk:  
- A térség idegenforgalmi specifikumaira pl. a természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok, 

gasztronómia, vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések. 
Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai 
termékcsomagok kialakítása. Turisztikai hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése. Turisztikai 
szolgáltatások hálózatos fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés, animáció, működés, promóció) és 
ehhez kapcsolódó beruházások. 

  
2. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatainak enyhítése  
 
A Közösségek Hálózata programunk az alábbi célok elérését hivatott szolgálni:  
- helyi közösségek szociális érzékenységének, a generációk és a társadalmi csoportok kapcsolatainak 

erősítését szolgáló tevékenységek, szemléletformálás. Speciális, a helyi szükségletek szerinti képzések 
szervezése,  

- Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, a gyakorlatorientált, a pályaválasztást 
megalapozó programok, gazdálkodási ismeretek feltételeinek megteremtése, bevezetése.  

- Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások közösségi megoldásainak fejlesztése.  
- A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések, beleértve a lakhatást, valamint a 

munkavállalást elősegítő programokat. A fiatalok mobilitását segítő programok, képzések.  
- A vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló programok, képzések, 

közösségi kezdeményezések, tevékenységek helyi társadalmi akciók és humán erőforrás támogatása, a 
fentiekhez kapcsolódó beruházások és eszközfejlesztés.  

- Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti környezet fejlesztése, a vidéki örökség 
megőrzése és fenntartható közösségi és/vagy gazdasági hasznosítása.  
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
1.3.1. 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 

 
 
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; 
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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
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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 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
 
Fertőd város mezőgazdasági felhasználású területekkel kapcsolódik a petőházai közigazgatási 
határhoz. Fertőd város a hatályos településszerkezeti terve szerint nem tervez olyan fejlesztéseket, 
melyek hatással vannak a petőházi területfelhasználásra. 
 

 
Kivonat Fertőd város hatályos településszerkezeti tervéből 

 
Fertőszentmiklós község hatályos településszerkezeti terve szerint lakó és gazdasági területekkel 
csatlakozik Petőháza község közigazgatási területeihez. A két település közigazgatási határa menti 
területek beépültek, további fejlesztések itt nem lehetségesek. 
 

 
Kivonat Fertőszentmiklós község hatályos településszerkezeti tervéből 
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Fertőendréd község hatályos településszerkezeti terve szerint lakó és mezőgazdasági területekkel 
csatlakozik Petőháza község közigazgatási területeihez. Fertőendréd község a hatályos 
településszerkezeti terve szerint nem tervez olyan fejlesztéseket, melyek hatással vannak a petőházi 
területfelhasználásra. 
 

 
Kivonat Fertőendréd község hatályos településszerkezeti tervéből 

 
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása,  
 
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció 2003-ban készült, az abban megfogalmazott célok nagy része 

ma már aktualitását vesztette. 
 

Petőháza településfejlesztési koncepciójának készítése folyamatban van. 
 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
Petőháza településszerkezeti tervét a község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban a 
67/2003. (VI. 27.) számú határozatával, a szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát a 9/2003. 
(VIII. 01.) rendeletével hagyta jóvá. A településrendezési terv azóta öt alkalommal (2007., 2008., 
2011., 2016., 2019) módosításra került. 
 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálatának, elkészítésének oka: 
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint a településszerkezeti tervet 10 évente felül kell 
vizsgálni, s a hatályos településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak meg kell feleltetni.  
Petőházán szükségessé vált a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása, kiegészítése. 
A hatályos tervekben foglaltakkal kapcsolatosan az önkormányzatnak vannak módosítási szándékai, 
továbbá a lakosság, a településen tulajdonnal bíró polgárok is jeleztek változtatási igényeket, 
kérvényeztek változtatásokat. 
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A településrendezési eszközök felülvizsgálatának, elkészítésének célja: 
Településszerkezeti terv készítése az országos és a megyei területrendezési terveknek megfelelően, 
az egyes ágazati fejlesztések figyelembe vételével, a közösségi és egyéni igények, fejlesztési 
szándékok szinkronba hozásával. 
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése a megváltozott magasabb rendű jogszabályok 
figyelembe vételével, a hatályos terv elkészítése óta felmerült problémák megoldásával, igények 
kezelésével. 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának, elkészítésének hatásai: 
A képviselő-testület által elindított komplex településrendezési tervezés során olyan egységes 
szemlélettel készülő, egy eljárási rendben lefolytatott egyeztetési, véleményezési folyamattal 
társadalmasított, egymással összefüggő és egymásra épülő fejlesztési és rendezési dokumentumok 
készülnek el, amelyek közép és hosszútávon lehetővé teszik a fejlesztési eszközök optimális 
felhasználását, s az értékek megőrzése és a fejlesztések lehetővé tétele kettősségét az építés 
rendjének meghatározásával biztosítják. 
 
Tervezett területfelhasználás a hatályos településrendetési tervek szerint 

 
Lakóterületek: 

 
Petőháza község már beépült lakóutcái menti területek (Kinizsi, Kossuth Lajos, József Attila, 
Ifjúság, Rákóczi Ferenc, Bartók Béla, Mátyás Király, Jókai Mór, Mező, Kerekes utca) falusias és 
kertvárosi lakóterület besorolásban vannak. 
A település célja a népességszám csökkenés megakadályozása. Ez a cél úgy érhető el, ha a település 
megfelelő telekkínálattal rendelkezik, ami vonzó a település fiataljai és a betelepülni szándékozók 
számára is. A település népességmegtartó képességének egyik fontos alkotóeleme, a mérsékelt áru 
lakótelek kínálat. 
 
A hatályos településrendezési terv kertvárosias lakóterület fejlesztést javasolt az alábbi területeken:  
 

- a Jókai Mór utcától délre fekvő területeken,  
 
Az akkori fejlesztési elképzelések közül a Jókai Mór utcától délre fekvő területeken már 
megkezdődtek a telekosztások és az építkezések is. 
 
A településrendezési tervben olyan lakóterület-fejlesztési területet kell kijelölni, amely hosszú távon 
biztosítja a település – önkormányzat által szabályozható, ütemezhető, a mindenkori igényeknek 
megfeleltethető, a településfejlesztés eszközeként használható – lakótelek szükségletének 
kielégítését. 
 
Jelen felülvizsgálat során, az önkormányzat elképzelései, illetve az előzetes tájékoztatási eljárás 
során beérkezett véleményeket egyeztetve a korábban jelölt lakóterület fejlesztési elképzelések közül 
továbbra is szerepeltetjük: 
 

- a Jókai Mór utcától délre fekvő területeken jelölt lakóterület fejlesztést, kibővítve a 85 számú 
főút felé 

 
Településszerkezeti, közlekedésszerkezeti szempontból mindegyik tervezett fejlesztési terület jól 
illeszthető a meglévő szerkezethez.  
 
A fejlesztési területek túlterhelésének megakadályozása, az utcakép rendezett kialakítása, a 
konfliktusmentes telekhasználat megteremtése érdekében, a Petőházán megszokotthoz igazodva, 
ezeken a területeken is az egy telken egy lakás megengedését javasoljuk. 
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Jókai Mór utcától délre fekvő területeken jelölt lakóterület fejlesztés: 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (Jókai utcától délre jelölt fejlesztési területek) 

 

 
Forrás: e-közmű 
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Kinizsi utca menti tervezett lekóterület fejlesztések: 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből (Kinizsi utca menti fejelsztési területek) 

 

 
Forrás: e-közmű 
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Településközpont vegyes területek 
 
A hatályos településrendezési terveken településközpont vegyes területek találhatók a Kinizsi utca, a 
Kossuth Lajos utca, illetve a Dózsa György utca mellett. A településközpont vegyes területeken 
találhatók a községi intézmények, kereskedelmi létesítmények, illetve lakóépületek. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
A hatályos településrendezési terv készítése óta a rendeltetést meghatározó jogszabályok tartalma 
jelentősen megváltozott, akkor a településközpontiság egy sajátos közösségi jelleget tartalmazott, 
ami mára eltűnt a jogszabályból.  
 
Az intézményi, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kulturális funkció éppúgy, mint a lakások a 
falusias lakóterület felhasználási kategóriába sorolt területeken is elhelyezhetők, ezért jelen rendezési 
terv során felülvizsgáljuk ennek a területfelhasználási kategóriának a szükségességét. 
 
Az intézmények vizsgálatából már korábban kiderült, hogy a településen minden alapfokú intézmény 
megtalálható. 
 



28 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

Gazdasági területek  
 

A hatályos tervek szerint a településen területi kiterjedés szempontjából a volt cukorgyár területe 
jelentős ipari gazdasági terület.  
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Forrás: Google 
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Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület fejlesztését jelöli a hatályos terv a vasút és a 85 számú 
főúttól között fekvő területen, illetve a 85 számú főúttól délre eső települési területen. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
A 85 számú főúttól délre fekvő terület felhasználása megkezdődött, ott egy Spar élelmiszer üzlet 
épült. A vasút és a 85 számú főút között a fejlesztésre jelölt terület felhasználása még nem kezdődött 
meg, ott egy benzinkút épület. 
 

 
Forrás: Google 
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Különleges területek 
 

A hatályos terv szerinti különleges területek: temető területe, strand, sportpálya, termálfejlesztés 
területe, arborétum területe.  
Jelen rendezési terv felülvizsgálat során az önkormányzat nem tervezi további különleges 
területfelhasználású területek kijelölését, de felülvizsgálatra kerülnek a hatályos terven szereplő 
különleges területek telekalakítási, beépítési paraméterei.  
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Forrás: e-közmű 
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1.6.2.A felülvizsgálat során tervezett területfelhasználási változások bemutatása 
 
1. Jókai utcától délre fekvő kertvárosias lakóterületek és véderő terület területfelhasználási 

változásai 

A hatályos településrendezési terv kertvárosias lakóterület fejlesztést javasolt a területen 
Az akkori fejlesztési elképzelések közül a Jókai Mór utcától délre fekvő területeken már 
megkezdődtek a telekosztások és az építkezések is. 
A településrendezési tervben olyan lakóterület-fejlesztési területet kell kijelölni, amely hosszú távon 
biztosítja a település – önkormányzat által szabályozható, ütemezhető, a mindenkori igényeknek 
megfeleltethető, a településfejlesztés eszközeként használható – lakótelek szükségletének 
kielégítését. 
 
Jelen felülvizsgálat során, az önkormányzat elképzelései, illetve az előzetes tájékoztatási eljárás 
során beérkezett véleményeket egyeztetve a korábban jelölt lakóterület fejlesztési elképzelések közül 
továbbra is szerepeltetjük a Jókai Mór utcától délre fekvő területeken jelölt lakóterület fejlesztést, 
kibővítve a 85 számú főút felé, annak zajhatáráig. A lakóterületeket véderdősávval választottuk el a 
85 számú országos főúttól. 
 
Településszerkezeti, közlekedésszerkezeti szempontból a tervezett fejlesztési terület jól illeszthető a 
meglévő szerkezethez.  
A fejlesztési területek túlterhelésének megakadályozása, az utcakép rendezett kialakítása, a 
konfliktusmentes telekhasználat megteremtése érdekében, a Petőházán megszokotthoz igazodva, 
ezeken a területeken is az egy telken egy lakás megengedését javasoljuk.



32 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

 
A hatályos településrendezési terven jelölt általános mezőgazdasági és véderdő terület helyett a 
felülvizsgálat során kertvárosias lakóterület és védelmi célú erdőterület kerül kijelölésre.  
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből  
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2. Kinizsi utca Fertőendréd felőli vége mellett fekvő terület területfelhasználási változásai 

A hatályos településrendezési terv kertvárosias lakóterület fejlesztést javasol a Kinizsi utca kelti 
végének északi és déli oldalán is. 
A 2003 óta a településszerkezeti és szabályozási terveken szereplő fejlesztéssel kapcsolatban az 
önkormányzat úgy dönt, hogy a felülvizsgálat során már nem szerepelteti a rendezési terveken. A 
terület tulajdonosai részéről nincs meg a szándék és a lehetőség, hogy a több évtizede a terveken 
szereplő fejlesztéseket megvalósítsa. Az érintett területek visszakerülnek mezőgazdasági 
területfelhasználásba. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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3. Mező utca és Patak utca által határolt területen fekvő lovarda területének területfelhasználási 

változása 

A Lovarda területét a hatályos terv falusias lakóterületként jelölte. A felülvizsgálat során a 
jelenlegi használatnak és funkciónak megfelelően Különleges terület – Lovarda területbe 
soroltuk. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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4. Kinizsi utca mögötti terület területfelhasználási változása 

A Kinizsi utca Fertőszentmiklós felőli végétől délre eső, hatályos terven településközpont vegyes 
területbe sorolt telekvégek falusias lakóterület besorolást kapnak.  
 
5. Az arborétum területén található tó területe területfelhasználási változása 

A hatályos terv vízgazdálkodási területként jelölte, a felülvizsgálat során az arborétum többi 
területével megegyezően Különleges terület- Arborétum besorolást kap. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 

 
Kivonat a településszerkezeti tervből  
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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A hatályos településrendezési terveken településközpont vegyes területek 
területfelhasználási változásai  

A hatályos településrendezési terveken településközpont vegyes területek találhatók a Kinizsi utca, a 
Kossuth Lajos utca, illetve a Dózsa György utca mellett. A felülvizsgálat során ezeket a területeket 
meglévő funkciójuk szerint kertvárosi lakóterületbe, falusias lakóterületbe illetve a községi 
intézmények területét intézményi vegyes területbe soroltuk az alábbiak szerint: 
 
6. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett kertvárosias lakóterület 
7. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett falusias lakóterület,  

az iskola telke településközpont vegyes besorolás helyett intézményi vegyes terület, 
8. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett falusias lakóterület,  
9. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett falusias lakóterület,  
10. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett falusias lakóterület, 

az óvoda kibővített telke településközpont vegyes besorolás helyett intézményi vegyes terület, 
11. sorszámú tömb: településközpont vegyes besorolás helyett falusias lakóterület,  

a polgármesteri hivatal telke településközpont vegyes besorolás helyett intézményi vegyes terület, 
12. sorszámú tömb: településközpont vegyes és gazdasági terület besorolás helyett falusias 
lakóterület.  
 
 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
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Kivonat a módosított településszerkezeti településszerkezeti tervből 6,7,8,9 számú területek 

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti településszerkezeti tervből 10,11,12 számú területek 

 
.
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13. A vasút és a Kinizsi utca kereszteződésében található vegyes terület területfelhasználási változása 
 
A hatályos terv településközpont vegyes területbe sorolta a Kinizsi utca és a vasútvonal 
kereszteződésétől délre fekvő területet. A felülvizsgálat során ezt a területet, az ott meglévő 
funkcióknak (kultúrház, posta) megfelelően intézményi vegyes területbe soroltuk át. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  

 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
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1.6.3.A felülvizsgálat során tervezett övezeti változások bemutatása 
 
1. Jókai utcától délre fekvő kertvárosias lakóterületek övezeti változásai 

A hatályos településrendezési terven jelölt általános mezőgazdasági terület övezete és véderdő terület 
övezete helyett a felülvizsgálat során kertvárosias lakóterület övezete és védelmi célú erdőterület 
övezete kerül kijelölésre.  
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből  

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből  
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2. Kinizsi utca Fertőendréd felőli lakóterületek övezeti változásai 

A hatályos településrendezési terven jelölt kertvárosi lakóterület övezete helyett a felülvizsgálat 
során általános mezőgazdasági terület övezete és tájgazdálkodási mezőgazdasági terület övezete 
kerül kijelölésre.  
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből  

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből  
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3. Mező utca és Patak utca által határolt területen fekvő lovarda területének övezeti változása 

A Lovarda területét a hatályos terv falusias lakóterület övezeteként jelölte. A felülvizsgálat során a 
jelenlegi használatnak és funkciónak megfelelően Különleges terület – Lovarda terület övezetébe 
soroltuk. 
 

 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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4. Kinizsi utca mögötti terület övezeti változása 

A Kinizsi utca Fertőszentmiklós felőli végétől délre eső, hatályos terven településközpont vegyes 
terület övezetébe sorolt telekvégeket falusias lakóterület övezetébe soroltuk át.  
 
5. Az arborétum területén található tó terület övezeti változása 

A hatályos terv vízgazdálkodási terület övezetébe sorolta, a felülvizsgálat során az arborétum többi 
területével megegyezően Különleges terület- Arborétum övezete besorolást kap. 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből  

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből  
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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A hatályos településrendezési terveken településközpont vegyes területek 

övezeti változásai 

A hatályos településrendezési terveken településközpont vegyes területek találhatók a Kinizsi utca, a 
Kossuth Lajos utca, illetve a Dózsa György utca mellett. A felülvizsgálat során ezeket a területeket 
meglévő funkciójuk szerint kertvárosi lakóterület övezetébe, falusias lakóterület övezetébe illetve a 
községi intézmények területét intézményi vegyes terület övezetébe soroltuk az alábbiak szerint: 
 
6. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás helyett kertvárosias lakóterület övezete 
7. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezetei besorolás helyett falusias lakóterület övezete,  

az iskola telke településközpont vegyes övezeti besorolás helyett intézményi vegyes terület 
övezete, 

8. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás helyett falusias lakóterület övezete,  
9. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás helyett falusias lakóterület övezete,  
10. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás helyett falusias lakóterület övezete, 

az óvoda kibővített telke településközpont vegyes besorolás helyett intézményi vegyes terület, 
11. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás helyett falusias lakóterület övezete,  

a polgármesteri hivatal telke településközpont vegyes övezeti besorolás helyett intézményi vegyes 
terület övezete, 

12. sorszámú tömb: településközpont vegyes övezeti besorolás és gazdasági terület övezeti besorolás 
helyett falusias lakóterület övezete.  
 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből  
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Kivonat a módosított szabályozási tervből 6,7,8,9 számú területek 

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 10,11,12 számú területek 
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13. A vasút és a Kinizsi utca kereszteződésében található vegyes terület övezeti változása 
 
A hatályos terv településközpont vegyes terület övezetébe sorolta a Kinizsi utca és a vasútvonal 
kereszteződésétől délre fekvő területet. A felülvizsgálat során ezt a területet, az ott meglévő 
funkcióknak (kultúrház, posta) megfelelően intézményi vegyes terület övezetébe soroltuk át. 
 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből  

 

 
Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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1.7. A település társadalma 
 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság 
 (www.teir.hu adatbárisa alapján) 
 
A település fejlődésének egyik legfontosabb alapkérdése, hogy a település képes-e a mai 
magyarországi demográfiai folyamatok általános demográfiai jellemzői mellett megtartani és növelni 
a lakónépességét. Képes-e a lakónépessége tekintetében arra, hogy a megmaradás, az egészséges 
lakónépességi szerkezet tudja-e biztosítani azokat a közösségi feltételeket, amelyek jövőképet 
biztosítanak minden itt lakónak. Képes-e a tervezett lakónépesség növekedéshez kapcsolódó 
célkitűzéseket megvalósítani.  

 
 
A település népességszáma az első magyar népszámlálási időponttól 1970-ig folyamatosan 
emelkedett. Ennek eredményeként az 1870-ben 500 fő alatti település népességszáma 1970-re 
megközelítette az 1 00 főt. Az 1970. évet követő két évtizedes csökkenés azonban több mint kétszáz 
fős népességvesztést jelentett, mely után az 1990 és 2015 közötti kismértékű növekmény még 
pozitívabban értékelhető. 
Lakónépesség Petőháza: (2019-ben 1072 fő) 
 

 
 



47 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

 
Lakónépesség a környező településeken 
 

 
 
 
Természetes szaporodás Petőháza (ezrelék) 
Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve 
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Természetes szaporodás a környező településeken 

 
 
A népességszám-változást meghatározó vándorlási adatokat megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
2005-2015-es időszakban a települést vándorlási egyenlege negatív. 
Odavándorlások száma (fő) 
 

 
 

Vándorlási egyenleg (ezrelék): 
 
Vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 
bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 
bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve. 
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1.7.2. Képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 
 
Regisztrált munkanélküliek szám a Petőházán: 
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Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában: 

 
 
Tartós munkanélküliek aránya (%) 
 

 
 
Egy lakosra jutó nettó jövedelem: 
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1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők  
 
A településen több civil szervezet is működik, illetve a közösségi házban rendszeresen tartott 
események is hozzájárulnak a települési identitás erősítéséhez. 
Az alábbi civil szervezetek működnek a településen: 
Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület 
Petőháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány 
Petőházi Horgász Egyesület 
Petőházi Polgári Kör Egyesület 
Petőházi Sportegyesület 
 
Összegzés és előrebecslés: 
 
A népességszám-alakulását 1870-től napjainkig vizsgáltuk. A település lakos száma 1870-től 1970-ig 
egyenletesen emelkedő volt. 1870 és 1880 között egy ugrás látható, ami az 1876-ban épült 
vasútvonalnak és az 1879-re elkészült és működését megkezdő cukorgyárnak volt köszönhető.  
Ezt követően kismértékű csökkenés, majd 1990-től ismét egyenletes növekedés jellemző. A 
népsűrűségi adatok alapján az is megállapítható, hogy a község értéke (381 fő/km2) meghaladja még 
a megyei városi átlagot is, a település kedvelt lakóhely. A település lakóinak korösszetétele nem 
mutat öregedő tendenciát, az iskolai végzettség vizsgálati eredményei is jónak minősíthetők. A 2003-
ban készült településrendezési terv a község lakos számát 2010 re 1160 főre prognosztizálta. Ez az 
érték a valóságban 1060 fő volt, és megfigyelhető, hogy a korábban 2010-re prognosztizált értéket 
2019 re sem érte el a népesség szám. 
Petőháza település lakónépessége, hasonlóan a közeli Világörökségi terület többi településéhez az 
1980-1990 közötti időszak végére érte el az a 20. és 21. század legalacsonyabb lakónépességét. A 
település a legnagyobb népességét 1916-as népszámláláskor mutatta (1096 fő). A legfontosabb 
megállapítások egyike, hogy a vándorlási különbözetből utoljára 2016-ban volt pozitív. 
Kiemelt célja lehet tehát a településnek a vándorlási különbözet előjelének megfordítása. A pozitív 
vándorlási különbözet tudatos, kontrollált és szabályozott megtartása és tudatos irányítása a jövő 
fontos kérdése. A fenti táblák, grafikonok, diagramok, vizsgálatával megállapítható, hogy a jelenlegi 
demográfiai folyamatok tekintetében kizárólag a pozitív vándorlási különbözet az, amely a település 
lakosság növekedését biztosítani tudja. A magyarországi halálozási és születésszámok tekintetében a 
természetes szaporodás negatív eredőjű fogalom. 1981 óta magasabb a halálozások száma, mint a 
születések száma. A negatív tendencia jelenleg rövid- és középtávon megfordíthatatlannak tűnik. 
Alapvetően a társadalom gyermekvállalási tendenciái túlmutatnak egy település szándékain.  
A népességszám fentiekben bemutatott folyamatai alapján előrebecslésünk szerint a bevándorlás 
ütemének növelésével lesz képes a település népességszámának megtartására, illetve növelésére. A 
bevándorlást vonzó képesség fenntartása akkor valósulhat meg, amennyiben az önkormányzat 
kedvező településpolitikát folytat: így az életminőséget befolyásoló tényezők részeként megfelelő 
telekkínálatot biztosít.  
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1.8. A település humán infrastruktúrája 
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
Igazgatási intézményrendszer 
Petőháza Közös Önkormányzati Hivatalt működtet Petőháza, Fertőendréd, Csapod települések 
illetékességi területén. A postahivatal mai helyén és méretében, jelenleg megfelelően látja el a 
települési funkcióját. A községben tűzoltó szertár is működik. 
A polgármesteri hivatal 5 helyiségből, az intézmény elhelyezkedése megfelelő, esetleges bővítése 
telkén belül megoldható.  
Posta a jelenlegi postahivatal mai helyén és méretében kielégíti a település igényeit. Bővítést, új 
helyet nem igényel.  
Rendőrség: Petőházán nem, de a szomszédos Fertődön található. 
Tűzoltószertár: A település központjában, az óvoda szomszédságában található, megfelelő helyen és 
méretben. 
 

 
Petőháza Közös Önkormányzati Hivatal (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
 

 
Petőháza Posta (Forrás: Google) 
 
 
Egészségügyi ellátottság 
A településen orvosi rendelő működik. Fogszakorvosi ellátást a szomszédos Fertőszentmiklóson 
lehet igénybe venni, ahol gyógyszertár is található.  Speciális szakorvosi ellátás és kórház 
Sopronban, illetve Kapuváron vehető igénybe. 
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Oktatási, művelődési ellátottság, kultúra 
A település óvodával, általános iskolával, közösségi házzal rendelkezik, továbbá a közösségi házban 
könyvtárat is működtet. 
 
Óvoda 
 
Petőházán 1946 óta működik óvoda, az épületet 2018-ban bővítették. Három csoportszobával, hozzá 
tartozó mosdóval és tornateremmel rendelkezik 
 

 
Petőháza, Óvoda  (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
 
Általános iskola 
 
Az általános iskola Petőháza központjában található. Az iskola neve: Fertőszentmiklósi Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola Petőházi Tagiskolája.  
Az iskola 1914-ben létesült két osztállyal, 1948-ig 1-4. és 5-8., 1949-től 1-3. és 2-4. összevonásban 
működött. 1990-ig a Fertőszentmiklósi Általános Iskola tagiskolája volt, aztán Petőháza Község 
Önkormányzata lett az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve 
 
 

 
Petőháza, Általános Iskola (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
Közösségi ház 
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2008. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit Petőházán a Közösségi Ház. A 80 millió forintos 
beruházás önerőből, pályázat és hitelfelvétel nélkül valósult meg. Az egykori cukorgyári étkezde 
helyén ma egy korszerű és minden igényt kielégítő létesítmény várja a település lakóit. A község 
önkormányzata Oázis Közhasznú Nonprofit KFT. néven gazdasági társaságot alapított, melynek 
feladata a közösségi élet szervezése, az épület tartalommal való megtöltése. 
A fejlesztés első üteme a földszinti részre irányult. Az épület tágas klubhelyiségeiben találtak 
otthonra az egyesületek. Állandó helye lett a nyugdíjas klubnak, a fiatalok pedig három helyiségből 
álló blokkot vehettek birtokukba. Helyet kapott a könyvtár, ahol elhelyezésre kerültek számítógépek 
is, lehetőséget adva a lakosságnak az internet használatra. A díszterem a közösségi programok, 
színpadi rendezvények szervezéséhez szolgáltat kiváló helyszínt, méltó teret ad az ünnepi 
megemlékezésekhez, a települési rendezvényekhez. Lehetőség nyílt időszaki kiállítások rendezésére, 
s emellett az épület alkalmas helyet kínál konferenciák, tanácskozások, fogadások lebonyolításához 
is. A Közösségi Ház díszterme egyben a házasságkötések helyszíne is. 
Sikeres pályázat eredményeként 2013-ban megújulhatott és új funkciót kaphatott az épület emeleti 
része is. Újabb klubszobákkal bővült a Közösségi Ház, s itt kapott helyet a Petőházi Cukoripari és 
Helytörténeti Gyűjtemény is. 
 

 
Petőháza, Közösségi Ház (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
 

Könyvtár 
 
A községi könyvtár a közösségi ház egy helyiségében működik. A nyilvános könyvtár a település 
közművelődési intézményeként az itt lakók művelődéséhez, tanulásához, tájékozódásához és igényes 
szórakozásához biztosít megfelelő dokumentumokat.  
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Egyházak 
 
Petőházán a lakosság nagy része (95%-a) római katolikus vallású. A település központjában található 
a római katolikus templom. A romantikus stílusú Szentháromság római katolikus templomot 1902-
ben építette Schiller János. A templom 4,2 q-s nagyharangja a soproni Seltnerhoffer cégnél készült. 
A harangot a párizsi világkiállításon első díjjal tüntették ki. A 30 méter magas toronyba 1930-ban 
került fel a toronyóra. 2006-ban harangjátékkal bővült. 
 

 
Petőháza, Katolikus Templom (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
 
A templom és a közvetlen mellette lévő plébánia egyházi tulajdon. a plébánia épülete felújításra 
szorul. 
A régi temető már csak kegyeleti parkként funkcionál, ettől délre található az új temető, ahol a 
közelmúltban újították fel a ravatalozó épületét. 2020-ban új urnafal épült. 
 

  
Petőháza, Ravatlozó (Forrás: Holper Ferenc fotóalbuma) 
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Strand 
 
A rendszerváltást követően újra előtérbe kerültek a császárkorban már felfedezett és kiépített 
gyógyvizek, ásványvizek is. Balf, Hegykő, Petőháza is megnyitotta újra kapuit, fejlődésnek indultak 
a termál- és gyógyfürdők. 
Petőházán található a 45C-os vizet szolgáltató termálkút és e termálvízre épített fürdő. A termálkút 
környezetében napjainkra kialakult strandfürdő, sporttelep, és arborétum. 
 

 
A strand területe Forrás (Google) 
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1.9. A település gazdasága 
 
1.9.1. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői  

(Petőháza község 2019-2024 évre készített gazdasági programja alapján) 
 
Ipar, kereskedelem 
 
A település helyi ipara jelentősen átalakult. A legjelentősebb vállalkozás Petőházán a cukorgyár volt, 
mely munkalehetőséget biztosított a petőházi lakosság mellett a környék munkavállalóinak is. 
Bezárása érzékenyen érintette a települést. Cél a tulajdonos Magyar Cukorral együttműködve a 
cukorgyár területére vállalkozások telepítése adóbevételek és munkahelyteremtés érdekében. 
A településen jelentős üzletláncok áruházai mellett (Spar, DM, Vianni), üzemanyag töltőállomás is 
működik. 
Petőházán több termelő-, szolgáltató-, kereskedelmi- és vendéglátó ipari vállalkozás is 
megtelepedett. Cél a helyi vállalkozások megtartása, új vállalkozások letelepedésének biztosítása. 
 
Idegenforgalom 
 
Petőháza számára különösen fontos feladat az idegenforgalom fejlődésének előmozdítása. Turizmus 
szempontjából a település jó adottságokkal rendelkezik. A strandfürdő gyógyvize elsősorban 
mozgásszervi problémák kezelésére alkalmas. A termálmedence mellett úszómedence és 
gyermekmedence szolgálja kikapcsolódást. A fürdő szomszédságában helyezkednek el a 
sportlétesítmények, horgásztó, arborétum, panzió és vendéglátóegységek. A komplexum fejlesztése 
elengedhetetlen és a ciklus egészét meghatározó feladat. Figyelembe kell venni a sport-, egészség-, 
horgászturizmusban rejlő lehetőségeket.  
A strandfürdő korszerűsítése az elmúlt években elkezdődött. Folytatása az Önkormányzat számára 
önerőből már nem megvalósítható A felújítás folytatásához ki kell használni a pályázatok által 
nyújtott lehetőségeket. Cél a komplexum hosszabb időtartamú bérbeadásával az üzemeltetőt 
érdekeltté tenni és bevonni a fejlesztésbe. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet, és nagy 
hatást gyakorolhat a már a településen működő más vállalkozások eredményességére is. 
A fejlesztési elképzelések kidolgozásánál fontos a térségi szemlélet érvényesülése. 
 
Infrastruktúra 
 
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését, kedvezően 
hatnak az itt élők komfortérzetére. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért 
eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket 
indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. 
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Gazdaság: 
 
A településen jelenleg 76 egyéni vállalkozás és 53 egyéb (Kft, Bt.) regisztrált gazdasági vállalkozás 
működik. Gazdasági ágazatok szerint található kereskedelmi, vendéglátó, illetve szolgáltató 
vállalkozás is. A település ellátottsága jó színvonalú. Megfelelő ellátást és szolgáltatást nyújt a 
település teljes lakossága számára.  
 
Regisztrált gazdasági vállalkozások száma (1000 lakosra) 2011-től 
 

 
Összes kereskedelmi, szálláshely, szállásférőhely száma ezer lakosra (db) 
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Petőháza korábban legjelentősebb ipari, gazdasági foglalkoztatója a cukorgyár volt. 
Petőháza térségben korábban több cukorgyár is működött. Az ország első finomítója 1794-ben 
Sopronban nyílt meg. Az 1850-es évektől működő sopronkőhidai gyár 1879-ben Petőházára került. 
2007. november végén a Magyar Cukor Zrt. bejelentette a petőházi cukorgyár bezárását. 2009 őszére 
a berendezéseket leszerelték és elszállították. A két cukorsiló megmaradt, és folytatódott a 
cukorraktározás és csomagolás. 
A gyár területén 2008-ban egy fapellet gyártó üzemet adtak át. 
 

 
 
1.9.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése  
 
A település célja a volt cukorgyár területének felhasználásra vonatkozóan, hogy a Magyar Cukor Zrt-
vel együttműködve a cukorgyár területén vállalkozások letelepedésére alkalmas feltételeket 
teremtsen a település adóbevételeinek növelése, illetve munkahelyteremtés érdekében. 
Ennek érdekében szükséges a terület feltárása, megnyitása. 
 
1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
 
A munkaképes korú lakosság döntő része a település közigazgatási határain kívül végzi 
munkatevékenységét. A munkaerő képzettsége megfelelő. Problémát okoz a közeli Ausztria 
munkaerő „elszívó” hatása miatt a szakemberek hiánya. 
 
1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok 
 
Jelenleg a településen nincs eladó építési telek. Az önkormányzat kiemelt célja új építési telkek 
kialakítása. Az eladásra kínált lakások és családi házak értékesítése nagyon rövid idő alatt 
lebonyolítható, nagy a kereslet eladó ingatlanokra. 
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

(Petőháza község 2019-2024 évre készített gazdasági programja alapján) 
 
Petőháza rendelkezik gazdasági programmal. Az Önkormányzat Gazdasági Programja mindig négy 
évre készül. Az éves költségvetési tervek elkészítésekor a Gazdasági Program végrehajtása történik. 
A település három fő bevételi működési pillére a helyi adók, az állami normatív támogatás, valamint 
az önkormányzati működési bevételek. Ehhez jönnek az esetleges pályázati források, amelyeket 
próbálnak minél nagyobb számban kihasználni. 
 

Petőháza község gazdasági programjának elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján 
került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 
fejlődjön. 
 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás  

(Petőháza község 2019-2024 évre készített gazdasági programja alapján) 
 
Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
rendelkezik az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. A rendelet 
mellékletében került felsorolásra a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak, a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni körbe tartozó vagyonelemek, a 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemei és az üzleti vagyon kategóriába tartozó 
vagyonelemek. 
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak, főbb ingatlanok: közterületek, utak, 
járdák, árkok stb. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni körbe tartozik a község két 
temetője. 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: Polgármesteri Hivatal 
épülete, Tűzoltószertár épülete, Óvoda épülete, Iskola épülete, Orvosi rendelő épülete, Közösségi 
Ház épülete, szennyvízrendszer, ivóvízrendszer, részvényeink, üzletrészeink. 
 
Petőháza Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza az önkormányzat, a Petőházi Kincseskert 
Óvoda és a Petőházi Közös Hivatal költségvetését. 
A költségvetés előterjesztésekor bemutatásra kerülnek a tárgyévet követő 3 év várható bevételi és 
kiadási adatai. A kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadói járulék, dologi kiadások, 
támogatások, beruházások, felújítások tervezett összegeit tartalmazzák. 
Az önkormányzat bevételeit az állami feladatfinanszírozás mellett, főként a helyi adóbevételek 
jelentik. Ennek részletezését későbbi fejezet tartalmazza. Fontos feladat az adózási fegyelem 
betartatása és ellenőrzése, melyre nagy figyelmet kell fordítani. 
E két bevételi forrás mellett a település fejlesztése érdekében kiemelt jelentőséggel bír a Magyar Falu 
Program által kínált támogatási lehetőségek kihasználása, továbbá az EU pályázati lehetőségek minél 
nagyobb arányú igénybevétele is. 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges 
anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a 
feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel ellátni, hogy a legkedvezőbb összegű 
támogatást kapja). 
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Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, 
valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes 
vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, valamint, az egyes vagyontárgyak esetleges értékesítésére. 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket 
hitelfelvétel nélkül és minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg 
 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  

(Petőháza község 2019-2024 évre készített gazdasági programja alapján) 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztési elképzelések 
széles nyilvánosságot kapjanak.  A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, 
vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. Meg kell hallgatni elképzeléseiket, meg kell ismerni 
igényeiket. Ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, 
melyek a népességszám emelkedését eredményezik, valamint találkoznak a település lakosai 
többségének véleményével. 
 
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: 
 
- Kerekasztal beszélgetések szervezése 
- A település honlapja, melyen helyt kapnak: 

- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok 
- Önkormányzati hírek 
- a vállalkozások elérhetőségei, 
- a település intézményei 
- a helyi civil szervezetek, 
- a településen megrendezett programok   

 
Szoros kapcsolatot kell tartani a helyi írott sajtóval (Kisalföld,), ki kell használni az elektronikus 
felületek által kínált lehetőségeket (facebook: “Lakóhelyünk Petőháza”), hiszen napjainkban a 
kommunikáció szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy az Önkormányzat tervei, 
elképzelései minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak. Támogatni kell a Petőházi Krónika 
negyedéves helyi újság színvonalas megjelenését. 
 
Az Önkormányzat településfejlesztési céljai a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a 
közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. 
 
Településfejlesztési célok: 
- belterületi utak építése, korszerűsítése  
- járdaépítés, karbantartás 
- temető létesítményeinek karbantartása, urnafal építése 
- további építési telkek kialakítása, a szükséges alapközmű-ellátás kiépítése 
- sport- és szabadidős létesítmények helyzetének rendezése, a fejlesztési elképzelések 

megvalósításának elősegítése. 
- játszóterek karbantartása 
 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás  
 
Önkormányzat tulajdonát képező lakásokat és nem lakás célú üzlethelyiségeket Önkormányzat bérbe 
adja. Bérlő üzemelteti a petőházi strandfürdőt, panziót, vendéglátó egységeket. A szolgáltató 
szektorban működő vállalkozások bérelnek 3 önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget. az 
önkormányzat 3 db bérlakással rendelkezik. 
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1.10.6. Intézményfenntartás 

(Petőháza község 2019-2024 évre készített gazdasági programja alapján) 
 
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról: 
Az Önkormányzat meghatározza a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó fenntartói 
elvárásokat, az intézmények által ellátandó feladatokat. 
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő 
feladatokat látja el: az óvodai ellátás biztosítása a Petőházi Kincseskert Óvoda által.  
Gondoskodik az intézményben folyó magas színvonalú oktató- nevelő munkához szükséges tárgyi és 
személyi feltételekről.  
Támogatja az intézmény pályázati rendszerbe való bekapcsolódását és részvételét 
 
Az alapfokú oktatás színtere és a fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál általános iskola petőházi 
tagintézménye, mely a KLIK fenntartásában működik.  
A magas színvonalú oktatás és nevelés érdekében támogatást nyújt a karbantartási munkák 
elvégzéséhez, a tárgyi és eszközbeszerzésekhez.  
Mivel az iskola tanulói létszáma folyamatosan emelkedik, kiemelt feladatának tekinti az épület 
bővítését, korszerűsítését. Ehhez minden pályázati lehetőséget kihasznál. 
Biztosítja az iskolában a gyermekétkeztetés személyi és tárgyi feltételeit. 
 
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról: 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő- testület a 
gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a háziorvosi, gyermekorvosi és a 
védőnői ellátás útján biztosítja. 
Pályázati forrásból korszerűsíti az orvosi rendelő épületét. Kihasználja a pályázati lehetőségeket, 
melyek orvosi eszközök beszerzésére irányulnak. 
 
Gondoskodás a szociális ellátásról: 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan 
szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település rászoruló lakosságának. A szociális 
ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal - illetve központi jogszabályváltozások miatt 
szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. 
Számára előnyös társulási formában működteti a családgondozás és a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait. 
 
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás: 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. 
Az Önkormányzat támogatja az Ifjúsági Klub működését. A fiataloknak kulturált teret biztosít a 
Közösségi Házban a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
Segíti az ünnepekhez kapcsolódó játszóházak lebonyolítását, táborok szervezését az iskolai szünidő 
folyamán, melyek a gyermekek tartalmas időtöltését biztosítják. 
Közösségi tér biztosítása, valamint a kultúra, a közművelődési tevékenység és a sport támogatása 
 
Sporttevékenységek: 
Támogatja a sportegyesületet, ösztönzi a pályázati szerepvállalásra, különös figyelemmel a TAO 
forrásokra. Fő irányvonal a sportlétesítmények fejlesztése kell, hogy legyen. 
Támogatja a tömeg- és szabadidős sporttevékenységeket, 
A szabadidős sportlétesítmények (fitnesspark, multifunkciós sportpálya) karbantartásáról 
gondoskodik. 
 
Közművelődési tevékenység: 
Az önkormányzat által alapított Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. működtei a Közösségi Házat, mely 
a település közösségi és kulturális életének központja. Helyet ad a könyvtárnak, egyesületeknek, 
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ifjúsági klubnak, a cukoripari és helytörténeti kiállításnak. Állandó, heti rendszerességgel működő 
programjai mellett, szervezi a települési rendezvényeket. Sokszínű, változatos rendezvényei sorában 
helyet kapnak játszóházak, előadások, kiállítások, táborok, a jeles napokhoz kapcsolódó események. 
Gondoskodik az állami és helyi ünnepek alkalmaival a megemlékezések megszervezéséről, helyt ad 
az önkormányzat programjainak is. 
 
1.10.7. Energiagazdálkodás  
 
A település épületei többnyire vezetékes földgázzal ellátottak mind magán, mind közösségi szinten. 
Az önkormányzat intézményeinek mindegyikében biztosított a vezetékes földgáz ellátás. Az 
elektromos áramellátás a szolgáltató által üzemeltetett középfeszültségű hálózaton légkábeles 
kiépítéssel megoldott. Alternatív energia rendszerek magánházakon üzemelnek. Az önkormányzat 
tervei között szerepel napelemes rendszerek kiépítése az önkormányzati épületek tekintetében. 
Tervezzük továbbá a közvilágítás átalakítását LED-es fényforrásokkal. 
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1.11 A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
Petőháza község része az Alpokalja – Fertő táj térségének. 
 

 
 
A Fertő táj jellegzetességei 

A Fertő-táj Európában geológiai és geomorfológiai szempontból is egyedülálló változatosságú. Nem 
csak geográfiai, hanem állat és növényföldrajzi határok találkozóhelye is. A Fertő tó környékének 
rendkívül változatos és szép vidéke olyan kulturális érték is, amit a tájjal együtt élő ember szerves 
alakító munkája hozott létre és őrzött meg. 
 
A Fertő-táj jellegzetességei nagyon változatosak, fő érdekessége, hogy nádas, víz és a domboldalban 
szőlőskertek borítják. A tavat körül ölelő településlánc léptékében és belső struktúrájában 
harmonikusan illeszkedik a tájba. A települések területén gazdag és értékes műemlékállomány 
található, amely a hagyományos tájhasználat építészeti dokumentuma. A terület a régészeti 
eredmények alapján, az újkőkortól óta lakott, az egyes településeken az ott található műemlékekben, 
épületekben egymást fedik a középkortól napjainkig terjedő építési periódusok. 
 
A Fertő tó változatos és szép vidékének mai karaktere, a múltba nyúló földhasználati formák, a 
legeltetéses tájhasználat és a szőlőművelés eredménye. A helyi települési struktúra másik fontos 
tényezője a határvidéki fekvés. A Fertő tó kulturális táj az ember által tudatosan tervezett és 
létrehozott, egyértelműen körülhatárolható területeket foglal magába. Ezek műemléki jellegű 
épületekhez kapcsolódó ligetes területek, melyeket esztétikai szempontok figyelembe vételével 
terveztek meg. A tavat ma is többnyire középkori eredetű települések veszik körül. Ezeket az 
országútra felfűződő településeket paraszti építészet jellemzi. Az egyes telkek jellemző beépítése, a 
hosszú házforma, az épületek egyszerű alaprajzi elrendezése, mind a tájra jellemző sajátosságok. 
Ezek az épületek a mai utcaképnek is meghatározó és értékes elemei. 
A közelben lévő Fertő-Hanság Nemzeti Parkot, a Fertő tó és környékét, a Fertő-menti településeket a 
környezeti szépségük, kulturális, kultúrtörténeti értékeik miatt 2001-ben az Unesco a "Világörökség" 
részévé nyilvánította. 
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A térségnek folyóvizei közül az Ikva patak és a Répce folyó a legjelentősebb. Az Ikva Ausztriából 
lép be az országba Sopron határában, majd keresztülfolyik a városon. Innen a Fertőt délről 
félkörívben kerülve érinti Kópháza, Nagycenk, Pereszteg, Pinnye, Ebergőc, Röjtökmuzsaj, 
Fertőszentmiklós, Petőháza és Fertőendréd településeket, végül Tőzeggyármajornál a Hansági-
főcsatornába torkollik. A Répce Ausztria területéről lép be Zsira mellett hazánkba, majd Vas megyei 
kitérő után Répceszemere határában éri el ismét a kistérséget. Innen észak felé veszi az irányt és 
Agyagosszergény határában lép ki a térségből. A térség földalatti vízkészletei is értékesek. Balfon 
gyógyfürdő, Hegykőn, Petőházán termálfürdő működik.  
 
Tájkép 
 
Petőháza község területe tájképi szempontból a fertődi Eszterházy kastély hatásterülete.A barokk 
kertépítészet a kerti koncepcióba bekapcsolta a távoli táji elemeket, hangsúlyos települési helyeket. 
A kastélypark három főútja (vue) közül a középső a szentmiklósi templom tornyára irányul, a 
nyugati vue végén Monbijou emeletes vadászkastélya állt. 
A keleti vue tengelyébe a 2001. évben beépítették az 50 m magas cukortároló silót. 
 
Domborzat 
 
Az Ikva-sík kistáj területe aszimmetrikus, teraszos eróziós sík a Soproni-hegység, a Fertő-medence 
és a Répce-síkság között. 
Területét különböző korú és származású kavicstakarók és kavicstakaró-maradványok fedik. Ezek 
nagyobb része az Ős-Ikva rendszerhez tartozik. 
 
Földtani adottságok 
A kistáj területén 200 l/p-nél nagyobb hozamú 50-80 C-os hévizet lehet nyerni. 
 
Éghajlat 
Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, de már közel a mérsékelten száraz éghajlathoz. 
Napfényes órák száma évente 1850 óra. 
Az évi középhőmérséklet 9,5-10,0C. 
Az évi csapadékösszeg 650 mm. A hótakarós napok átlagos száma évente 45.  
Ariditási index: 1,08. 
Uralkodó szélirány az ÉNy-i, átlagos szélsebesség 3,5-4,0 m/s közötti. 
 
Vízrajz 
A kistáj az Ikva vízgyűjtőterületén fekszik. 
Az Ikva vízminősége, különösen a kisvizes nyári hónapokban III-IV osztályú. 
Petőháza hévízkútja 44C-os vizet szolgáltat. 
 
Növényzet 
A terület a Vasi (Castriferreicum), Lajtai (Laitaicum) és a Kisalföldi (Arrabonicum) flórajárás 
találkozása mentén helyezkedik el. A kistáj potenciális növénytársulásai a mészkerülő gyertyános 
tölgyesek (Luzulo-Querco-Carpinetum) a mezofil gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco 
petraeae – Carpinetum) és a cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris). 
 
Talajok 
Az Ikva árterén réti öntéstalajok találhatók. Mechanikai összetételük vályog, agyagos vályog, 
vízgazdálkodásuk kedvező. 
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1.11.1 Tájképvédelem 
 
A település területén a Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása alapján az alábbi tájértékek 
találhatók:  

- a Szent háromság templom udvarán a feszület,  
- a Mária szobor, a temető,  
- a feszület a temetőben, 
- a Schoeller villák a Kinizsi Pál utcában,  
- a Dózsa György utca 10., 23., 30., 32.,  
- a Petőfi Sándor u. 12.,  
- a József Attila u. 23. sz. alatti lakóházak, az artézi kutak, az idős fák az óvoda előtt, a tó, 

valamint a Fertőddel összekötő út melletti diófasor. 
 

 
111.2. Természetvédelem 
 

 
Természeti területek Petőháza község területén 
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1.11.3. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék 
 
Országos ökológiai hálózat Petőháza területét érintő elemei (FHNP Igazgatóság) 
 
Az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 
Az új beépítésre szánt területeket úgy kell kijelölni, hogy a meglévő természet közeli élőhelyek 
közötti ökológiai kapcsolatok ne károsodjanak. Fokozott figyelmet kell fordítani a természetközeli 
gyepes élőhelyek megőrzésére. 
 
1.11.4 Ökológiai hálózat 
 

 
Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó területe 

 
 



68 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

1.12. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
A zöldfelületi rendszert a növénnyel fedett területek összessége alkotja. Elemei közterületi és nem 
közterületi, korlátlan és korlátozott közhasználatú kategóriákba sorolhatók. 
A zöldfelületeknek hármas szerepük van: használati, ökológiai és vizuális-esztétikai. A különböző 
zöldfelületeken a három funkció közül elsődlegesen valamelyik érvényesül, de mindegyik zöldfelület 
valamilyen mértékben mindhárom funkciót magában hordozza. 
Fejlesztési cél: összefüggő zöldfelületi rendszer létrehozása a foltszerű (parkok, erdők) és a 
vonalszerű (fasorok) zöldfelületi elemekkel.  
 
Közterületi zöldfelületi elemek 
 
A település lakóterületén kisebb foltszerű közhasználatú zöldfelületek találhatók. Játszótérként 
használják az Ifjúság utca végén lévő területet.  
A Petőfi Sándor utca végén lévő, mintegy 1 hektárnyi kiterjedésű tó a településkép hangsúlyos 
eleme. A tó a telkek felőli részén van egy nagy fűzfa. A tó partfala megerősített.  
 
A Kinizsi Pál utcában, a községháza mellett található a falu régi, felhagyott temetője, mely kegyeleti 
parkként működik.. Az út mellett sövény, a temető tengelyében kettős vadgesztenyefa sor található. 
Fontos, hogy a település központjában legyen egy magas díszértékű közterületi zöldfelület. 
 

 
Forrás: Google 

 
Forrás: Google 
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Közhasználatú zöldfelület a sportpályához kapcsolódó, helyben csak arborétumként nevezett terület. 
 
Az arborétumot a cukorgyár alakította ki az 1980-as években a sportpályák mögötti területen, ahol 
védett és őshonos növényfajták telepítése történt. 
Az arborétum területén 1990-ben létesült egy halastó, amely a gyárból feleslegként elfolyó 
termálvizet (az 1970-ben fúrt termálkút vizét használta a cukorgyár is) és strand felesleges vizét 
gyűjtötte össze.  
 
A terület jelentős kiterjedésű, változatos növényzetű parkként fenntartott. Továbbra is közparkként 
javasoljuk fenntartani – tulajdonviszonytól függetlenül -, mindenki számára korlátozás nélkül 
látogathatóvá tenni.  
 

 
Forrás: Google 

 

 
Forrás: Google 
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Utcai fásítások, fasorok 
 
Jelentősebb, összefüggő fásítás található a Kinizsi Pál utcai lakótelkek mögött, illetve a Dózsa 
György utcában. 
 
Közterületi értékek a szobrok, keresztek, az iskola előtti díszkút, amelyeknek a méltó környezetet 
biztosítani kell. 
 

 
Forrás: Google: Holper Ferenc fotói 

 
Forrás: Google: Holper Ferenc fotói 

 
 
Jelentős zöldfelületű intézmény 
 
Temető 
 
Értékes, megőrzendő növényzet 
 
A fürdő és a sportpályák környezete, az arborétummal együtt értékes növényzetű terület. 
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1.13. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
1.13.1. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 

osztályok 
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1.13.2. Alulhasznosított barnamezős területek 
 
Jelenleg alulhasznosított a volt cukorgyári iparterület. 
 
1.13.3. Konfliktussal terhelt terület 
 
Konfliktussal terhelt terület a vasút és a Kinizsi utca kereszteződésénél található 283/3 hrsz-ú terület, 
melyen jelenleg iparvágányok, egy üzlet, illetve egy társasház is található. 
 

 
 
Területfelhasználási konfliktussal terheltek a Gyári út menti beépítések területei. A Gyári út egyik 
oldalán találhatóak a volt cukorgyár hatalmas silói, az utca másik oldalán padig társas házas illetve 
családi házas beépítés található. 
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1.13.4. A telekstruktúra vizsgálata 
 
A régi településmag utcáiban hosszú nagyméretű telkek helyezkednek el.  
A Kossuth Lajos és a Dózsa György utcában, illetve a Kinizsi utca északkeleti végén találhatóak 
hosszabb szalagtelkek, a település többi részén jellemzően 15-20 méter széles,40-70 méter hosszú 
lakótelkek találhatóak. 
Az új településrészen a kertvárosias lakóterületeken kisebb, jellemzően 600-800 m2 nagyságú telkek 
kerültek kialakításra. 
A cukorgyár környéki iparosodott településrészen található néhány társasház.  
 
1.13.5. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
A településen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvántartása megoldott, melynek vezetése 
folyamatos. A kataszter tartalma: önkormányzati ingatlanok az intézmények telkei és a külterületi 
mezőgazdasági utak nagy része. 
 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 
1.14.1 Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 
A településen, az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző. Néhány szabadon álló beépítésű villa, 
illetve társasházi épületet találhatunk a volt cukorgyár környékén. 
A településen a telkek beépítettsége nem haladja meg az adott övezetben előírt mértéket, telkenként 
jellemzően egy lakóépület áll. 
 
1.14.2. Magasság, szintszám 
 
A település lakóépületei jellemzően földszintesek, illetve földszint plusz tetőtér beépítésesek. Ettől 
eltérő, többszintes, vagy manzárd tetős épületeket szinte kizárólag a Kinizsi utca mentén találhatunk. 
 
1.14.3. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
 
Petőháza község önkormányzata elfogadta Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve Településkép 
védelméről szóló rendeletét is. 
A Településképi Arculati Kézikönyv tartalmazza a településkarakter jellemző elemeit, a jellemző 
utcaképi elemeket, illetve a településen jellemző épülettípusokat is. 
 
A településen találhatók régi tornácos parasztházak és kispolgári, utcával párhuzamos gerincű 
épületek is. a település vagyonosabb polgárai nagyobb épületeket építettek, hajlított beépítéssel, az 
utcával párhuzamosan és arra merőleges épületrész kialakításával. A petőházi cukorgyár tisztviselői 
és munkásai részére több villaépületet is épített, az adott kornak megfelelő stílusban, igényes 
kivitelezéssel.  
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1.14.4. A településszerkezet történeti kialakulása 
 

 
Első katonai felmérés 1782-1785 (Forrás: Mapire.eu) 
 
Petőháza település a korabeli Kiscenk-Szentmiklós-Kapuvár-Szilsárkány korabeli fontos 
kereskedelmi úttól északra helyezkedett el. A korabeli út Kiscenk-Kapuvári szakaszának 
vonalazását, kisebb eltérésekkel követi a mai 85. számú főút. A kereskedelmi úttól már akkor is több 
vonal vezetett a településre: 

- Szerdahelytől indulóan a mai Kinizsi Pál utca vonala 
- A mai temető mellett bevezető, Süttör felé továbbvezető mai Dózsa György utcai vonal 
- Itt kell megemlíteni a település mai közigazgatási határától /a főút menti Kőkereszttől/ induló 

közvetlen endrédi utat, mely a mai települési mellékút csatlakozási helyénél, a Temető utcánál 
érte el Endrődöt. 

Endréd irányába ekkor még csak a mai Dózsa György út egyenes folytatása vezetett. 
Süttör irányába az ikvai átkelő után az út kettévált: 

- Az egyik ág, bár nem nyíl egyenesen, de a mai 8518. jelű úti csatlakozáshoz vezetett. 
- A mási ág vonalát Fertőd süttöri városrészében a főúti kettős törés és a mai Béke utca vonala 

őrzi. 
 

 
Az első katonai felmérés áttükrözése a mai úthálózatra  (Forrás: Mapire.eu) 
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Látható, hogy maga a település Petőháza az Ikvát /itt még Spitel patak/ folyás szerinti déli oldalát 
kísérő Szergény-Endrőd-Petőháza-Szerdahely és a Göbös-Petőháza-Süttőr utak keresztezésénél 
alakult ki ott, ahol át lehetett kelni az Ikván. Északi határát az Ikva folyó képezte, s képezi 
napjainkban is. 
Már az első katonai felmérés (1782-1785) idejére kialakult a fontos utak találkozásánál kialakuló 
településekre jellemző keresztutcás elrendezés. Itt annyival lett összetettebb a szerkezet, hogy az É-
D-i irányú út a településen belül szétágazik, és kettős rendszerűvé válik. Ezeket a fő 
közlekedéshálózati elemeket mind a mai napig őrzi a település. 
Petőháza keresztutcás közlekedési hálózatának egyik tengelyét az Ikvával párhuzamosan futó K-Ny-i 
irányú út, a mai Kinizsi Pál utca adta, míg a másikat az Ikván keresztező átkelőhöz vezető É-D 
irányú, mai Dózsa György utca-Petőfi Sándor utcák kettőse, mely aztán a település déli határától 
távolabb egyesül újra.  
 

 
Az első katonai felmérés áttükrözése Petőháza a mai utcahálózatra (Forrás: Mapire.eu) 
 

 
Második katonai felmérés 1819-64 (Forrás: Mapire.eu) 
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A második katonai felmérési (1819-64) idejére a 60 évvel korábbi állapothoz képest a település 
kiterjedése, a lakóterület nagysága számottevően nem változott, mindössze a település keleti és 
nyugati részén a mai Kinizsi Pál utca mentén és a település déli részén fedezhető fel egy-egy foltban.  
Ezzel szemben jelentős változások történtek a település külső, szomszédsági kapcsolataiban. 
Szembe tűnő, hogy már ezen a térképen is feltüntették az 1872-ben megkezdett vasútépítést, mely 
vonalat 1876-ra már meg is építettek. Ez elmetszette a Szerdahely felé kapcsolatot adó, mai Kinizsi 
Pál utca vonalát, ám a Petőfi Sándor utcai útkereszteződéstől délre nem kapcsolódott hozzá beépítés. 
Elmetszette a kapuvári főútra kivezető Dózsa György utca vonalát. /érdekesség, hogy ekkor az úti 
kiszolgálást biztosító csárda nem az endrédi elágazásnál, hanem itt volt/. 
A mai endrédi közigazgatási határon – megközelítőleg a mai Kerekes utca vonalán – megváltozott az 
Endrédre vezető út vonalvezetése, természetes módon rácsatlakozott az akkorra megerősödött Dózsa 
György utca-/Endréd/ Temető utca vonalra. 
Jelentősen megerősödött a szomszédsági kapcsolat Endréd felé, hiszen ekkorra már A Dózsa György 
utca vonalán, a Kinizsi Pál utca vonalán és az Ikva mentén is át lehetett jutni Endrédre, sőt az Ikván 
túl a Petőházáról és Endrédről Süttörre vezető utak közel féltávon összekötésre kerültek. Ez volt az 
az időszak, amikor a fogatos szállítás az optimális, lehető legrövidebb utat taposta ki magának. 
Még egy jelentős változás történt, a mai süttöri kapcsolat megerősödésével a Béke utcai vonal elhalt. 
 

 
A második katonai felmérés áttükrözése a ma utcahálózatra (Forrás: Mapire.eu) 
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Harmadik katonai felmérés 1869-1887 (Forrás: Mapire.eu) 
 
Petőháza fejlődésében az 1872-ben megkezdett vasútépítés jelentős változásokat eredményezett. A 
település déli határához közeli Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal már megépült és az 1880-ra 
működését megkezdő cukorgyár is jól látható a harmadik katonai felmérési térképen. Az is jól 
látható, hogy a gyár már ekkor vasúti kapcsolattal rendelkezett. 
A gyár felépítése mellett két új utca is létrejött annak közelében; a mai Gyári és Kossuth Lajos út.  
A korábbi keresztutcás, sok éven keresztül változatlan szerkezetű települést már több, az 
északnyugat-délkeleti tengellyel párhuzamos és az északkelet-délnyugati tengelyre merőleges utca 
hálózta be. 
Ezen a felmérési térképen már látható a település temetője, illetve 18. századi temploma az 
orsószerűen kiszélesedő Dózsa György út északi végében. 
A külső közlekedési kapcsolatoknál megjelent a vasúti kereszteződéstől a település ÉK-i részéhez 
vezető, újabb út. 
 

 
A harmadik katonai felmérés áttükrözése a ma utcahálózatra (Forrás: Mapire.eu) 



78 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

Az első világháború utáni fejlődésnek, a településen meginduló telekosztásnak és a nagy építési 
hullámnak köszönhetően újabb lakóutcák jöttek létre. Kialakításuk a korábbi, ma már tördelt Kinizsi 
Pál utcával, illetve a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan történt. 
A Kinizsi Pál utcától északra futó utcák /Gyári utca, Kossuth Lajos utca, Malom utca/ mind a mai 
napig egy jellegzetes ágas utcahálózati rendszert alkotnak, míg a Kinizsi Pál utcától délre egy rostos 
utcahálózati rendszer alakult ki. 
A beépítés ekkor még nem lépte át a vasút vonalát, azon túl csupán a Pityer csárdáról Csali csárdára 
visszakeresztelt úti kiszolgáló létesítmény működött.  
A külső közlekedési kapcsolatoknál megjelent a soproni főútról bevezető un. „Fekete út” a vasutat 
keresztezve közvetlenül a mai Gyári utca egyenes folytatásában. 
 

 
Az 1941 évi katonai felmérés (Forrás: Mapire.eu/) 
 
Az új beépítések kisméretű, szabályos kialakítású telkeken történtek meg, melyek egy sűrűbb 
utcahálózatot eredményeztek. A település a Kinizsi Pál utca vonalán túlnyúlt a vasúton. 
1948-ban felépült a művelődési ház, amelyben mozi, üzemi konyha és étkezde, könyvtár, 
postahivatal és vendégszobák vannak. Felépült a községi kádfürdő, az üzemorvosi rendelő és a 
fogászati épület is. A Fő utcában artézi kutat fúrtak. 
 

 
Petőháza közlekedéshálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és Adatbázis) 
A mai Kinizsi Pál utca mentén a település túlnyúlt a vasúton is, északi irányban azonban nem lépte át 
az Ikva patakot. A fejlődés mértékére jellemző, hogy a lakosok száma is másfélszeresére emelkedett 
a korábbi felmérés időpontjához képest. 
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Petőháza az Ikva folyó és a vasút között egyre jobban beépült, s keleti irányban is terjeszkedett. 
Az élénkülő sportélettel együtt annak színvonalas infrastruktúrája is kiépült, például fedett lelátójú 
labdarúgó pálya, a 60-as években kialakított strandfürdő, termálkúttal. Ezeknek is biztosítani kellett a 
jó megközelíthetőséget, illetve megteremtették a megfelelő színvonalú parkolókat is. A cukorgyár 
működéshez a vasúti répaszállítás mellett felfejlődött a közúti szállítás is, melyhez kialakították a 
„Fekete utat”. a Közúti szállítás a lakosok számára egyre zavaróbbá vált, melyet a szállítás 
koordinálásával, nem lakóterületi várakozással igyekeztek megoldani. A cukorgyártás 
megszűnésével aztán ez a probléma is megoldódott. 
A település lakott részén, az utcahálózat lineáris kiterjesztésével egy halmazos elrendezésű, rostos 
utcahálózatú település alakult ki. 
A vasúton túli területeken a Kinizsi utcai beépítésen túl további lakóterületi fejlesztések nem 
történtek, ennek a területrésznek az utcahálózata az egyutcás utcahálózat szintjén maradt. 
A vasúton túli területen ezenkívül már csak a főúthoz kapcsolódó fejlesztések történtek: a benzinkút 
és környezete, illetve a 85. számú főút régi és új vonala közé beékelődött kereskedelmi, szolgáltató 
létesítmények. 
A lakóterületek fejlesztésére később a Dózsa György utcát a Mező utcával összekötő lakóutcák sorát 
alakították ki, és ezzel egy gazdaságosabb, bordás utcahálózati rendszert alakítottak ki.  
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1.14.5.Településtörténet 
 
Petőháza a kőkorszaktól fogva lakott hely. Ezen a területen már Kr. e. 3500-2500 körül éltek 
emberek. Több lelet is tanúskodik a régi korokról: 1880-ban kelta sírokra bukkantak a Kr. e. IV. sz-
ból. Száz évvel később, az 1980-as évek elején római kori villa alapjaira bukkantak. A honfoglalás 
korának egyik kiemelkedő régészeti leletét szintén Petőházán találták, az ún. „CUNPALD”-kelyhet, 
az avarokat térítő frank püspök IX. sz-i sírjában. 
Petőháza a magyar Péter személynévből alakult Pető személynévnek és a birtokos személyraggal 
ellátott ház lakóhely, otthon főnévnek az összetétele. 1 1390-ben szerepel először, mint községet 
pedig 1427-ben említik. Endréd majorságából, Szentmiklós filiájából nőtte ki magát. A XV. 
században a Petőházi család volt a birtokosa. 
A lakosság az 1535 körül végbement horvát bevándorlás folytán vált nagyobb részben horváttá. A 
század végétől a Zeke család volt a birtokosa. 
A falu kifejlődését a szűk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha 
szűkösen is, biztosítva volt. 1752-ben ismeretlen az ugarolás, az egész határt minden évben 
bevetették, túlnyomó részben őszivel, így a kicsi területen termésátlagaik jóval előnyösebbek voltak 
a szomszédos falvakénál.2 
1784-ből fennmaradt pecsétjében jobbra néző lebegő ekevas látható, három nyolcágú csillag 
kíséretében. Felirata: SIGILUM PETŐHÁZA. /Most tervezik az új címert./  
1785-ben a II. József-féle népszámlálás szerint 256-an éltek a településen.3 
Petőházának a XVI-XVII. század során valószínű, hogy még nem volt temploma. 1754-ben azonban 
levéltári források már említenek a településen templomot, melyet az 1766-os egyházlátogatási 
jegyzőkönyv vörösre festett fatornyúnak ír le.  
A templomot 1902-ben lebontották, mert egy vihar miatt megbomlott a tetőszerkezete. Ekkor 
építették helyébe az új templomot neoromán stílusban, neogótikus toronnyal a szentháromság 
tiszteletére.  
Művészi kivitelű nagyharangját a párizsi világkiállításon első díjjal tűntették ki.  
1848 nyarán a 321 lakosú községből 7 fő állt a Sopron megyei nemzetőrségbe, 1 fő pedig a 
honvédségbe.4 
1876-ra megépült a GYSEV vasútvonala Sopron-Győr között. 3 évvel később pedig a cukorgyár már 
készen állt és megkezdte működését. A kiegyezés után a kedvezőbb gazdasági lehetőségek, valamint 
a gyors technikai fejlődés eredményeként mind a répatermelés, mind a feldolgozás terén jelentős 
fejlődés ment végbe. Petőháza minden szempontból kedvező hely volt cukorgyár létesítéséhez. A 
Győr-Sopron vasútvonal közvetlenül a község mellett haladt el, s mintegy 3 km-re volt az eszterházi 
vasútállomás.5 A település életében az odatelepült gyár nagy változásokat hozott. Az egyes források 
szerint: „Nagy volt a szegénység. Ebből a válságból bizonyos fokig kiemelte a falu népét az 1878-
ban ide települt cukorgyár.” 6  „az 1870-s években létesített cukorgyár révén lett virágzó község.”7 
Az 1880-as népszámlálás szerint a településnek 577 katolikus magyar lakosa volt, s ez több mint 
kétszerese az egy évszázaddal korábbi felmérésnek.8  
A gyár közelében fekvő földeken folytatott jövedelmező répatermesztés enyhített a földművelő 
lakosság helyzetén. A cukorgyári fizetések megsokszorozták a bevételt, ezáltal enyhült a falu gondja. 
Ahogy teltek az évek, fejlődött a gyár is. A századforduló idején termelése megközelítette az évi ezer 
vagon cukrot. A gyártott cukor szállítása, a rendszeresen folyó üzembővítés hónapokra munkát adott 
nemcsak a falu, hanem a környező községek lakóinak is. A falu lakosainak egyharmada gyári 
munkás, akik egész éven át az üzemben dolgoztak. A másik harmadrészének kevéske földje volt.9 

                                                 
1 Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára, Akadémiai kiadó, Budapest, 1983 511. old. 
2 Magyarország megyei kézikönyvei      761. old. 
3 Tuba László szerkesztésében Győr-Moson-Sopron megye települései   164. old. 
4 Rozsonits Géza: Petőháza krónikája      23 - 24. old. 
5 Magyarország megyei kézikönyvei      761 - 762. old. 
6 Szabó Zsigmond szerkesztésében: Szülőföldünk, a Kisalföld   326. old. 
7 Dercsényi-Csatkai 
8 Tuba László szerkesztésében: Győr-Moson-Sopron megye települései  164. old. 
9 Szabó Zsigmond szerkesztésében: Szülőföldünk, a Kisalföld   326 - 327. old. 
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A trianoni békeszerződés által megvont új határvonal következtében jelentős répatermelő területek 
kerültek Ausztriához, ugyanakkor az öt Sopron megyei cukorgyár közül kettőt, Félszerfalvát és 
Cinfalvát is Ausztriához csatolták. 
A Nagyatádi-féle földreform során az Esterházy hitbizományból 50 katasztrális hold került magas 
megváltás ellenében szétosztásra a lakosok között.10  
1927-re felépült a községháza. Két évvel később elkészült az artézi kút, melyre azért volt szükség, 
mert Petőháza a Fertő-tó alacsony fekvésű medencéjében van az Ikva-patak alsó folyása mellett.11 
A II. világháború idején a gyár termelését is katonai ellenőrzés alá vonták. 1944 decemberében 
légitámadás érte a gyárat, de szerencsére nagyobb károkat nem okozott. A németek a cukorgyár 
felrobbantására is előkészületeket tettek, de a gyors visszavonulás miatt erre nem került sor. 
A gyár épületeit és gépeit csak csekély háborús kár érte, ám a veszteség még így is szinte 
felmérhetetlen volt. A visszavonuló németek – miután már 65 vagon cukrot elszállítottak – elvitték a 
gyár tűzoltókocsiját is, de előzőleg ezt is megrakták cukorral. Pusztító kedvükben belelőttek a 
melasztartályba. A kiömlő sűrű, ragacsos lé szétfolyt, melasszal lett tele a vasúti árok, az egyre ömlő 
lé tengerként fogta körül a gyári portát, kiölve még a fákat is. A szovjet hadsereg 1945. márc. 30-án 
érte el Petőházát.  
Amikor az ágyúk elhallgattak, a hetekig tartó csendből született gondolatok új korszak 
kibontakozását jelezték. Ennek első jele a 12 tagú földosztó bizottság megalakulása volt, amely 83 
családnak 378 hold földet juttatott az Eszterházyak hitbizományából. 
Petőháza ritka, szerencsés találkozása az iparnak és a mezőgazdaságnak. Az alig ezer lakosú faluban 
500-600 állandó munkással dolgozott a cukorgyár, s gyártási idényben még újabb 500 munkáskézre 
van szükség volt.  
1950-ben helyi tanács alakult a faluban, majd 1959-ben megalakult 109 taggal a Petőfi 
termelőszövetkezet. Annak ellenére, hogy a termőföld egyharmada kavicsos, csekély hozamú szántó, 
a tsz alakulása óta eltelt 8 év alatt majdnem megkétszereződött az egy szövetkezeti tagra és az egy 
családra jutó jövedelem is. 
1945-ben a községben 50 házhelyet osztottak ki. A meglevő négy utca mellé egyszerre 3 új épült. Ez 
nem volt elég, ezért 1964-ben 26 új jelentkező kapott házhelyet.  
1948-ban felépült a művelődési ház, amelyben mozi, üzemi konyha és étkezde, könyvtár, 
postahivatal és vendégszobák vannak. Felépült a községi kádfürdő, az üzemorvosi rendelő és a 
fogászati épület is. A Fő utcában artézi kutat fúrtak. 
A nagy lendület nemcsak a szinte példátlan ütemű építkezésekben mutatkozott meg, hanem a családi 
beruházásokban és a kulturális fejlődésben is. A posta több rádiókészüléket tartott nyilván, mint a 
községben levő lakóházak száma.12 
Petőháza a sport terén is jeleskedett. Az élénkülő sportélettel együtt annak színvonalas 
infrastruktúrája is kiépült, például fedett lelátójú labdarúgó pálya, a 60-as években kialakított 
strandfürdő, termálkúttal. Mindezek létrehozása, a sportélet fejlettsége a cukorgyáron alapult.13 
A cukorgyárban 1967-ben új, holland gépsor került beállításra – amely a kockacukorgyártást 
helyezte fejlett alapokra –, a korszerűsítés 1973-ban tovább folytatódott.14 
1970-ben megszűnt a helyi tanács önállósága: Petőháza Fertőszentmiklós társközsége lett.15 
Ekkor kezdődött a termálfürdő története is, amikor a próbafúrás eredménnyel járt. 1348 méteres 
talajmélységből nagy bőséggel, percenként 950 liter vízhozammal tört fel a 45 0C hőmérsékletű 
termálvíz, amely ásványokban rendkívül gazdag. Az eddigi vélemények szerint főként mozgásszervi 
betegségek gyógyítására alkalmas a víz, bár hivatalosan még nincs gyógyvízzé nyilvánítva.16 
Az 1990-es választásokkal a település ismét visszanyerte önállóságát.17  
A cukorgyárat 2007-ben bezárták. 

                                                 
10 Rozsonits Géza: Petőháza krónikája      27. old. 
11 Rozsonits Géza: Petőháza krónikája      31 - 32 - 35. old. 
12 Szabó Zsigmond szerkesztésében: Szülőföldünk, a Kisalföld   327 - 329. old. 
13 Rozsonits Géza: Petőháza krónikája       47. old. 
14 Magyarország megyei kézikönyvei      763. old. 
15 Tuba László szerkesztésben: Győr-Moson-Sopron megye települései  164. old. 
16 Magyarország megyei kézikönyvei      763. old. 
17 Tuba László szerkesztésben: Győr-Moson-Sopron megye települései  164. old. 
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1.14.6. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

azonosító lelőhelyszám név HRSZ 

49068 10 Petőházi útelágazás 

269/112, 269/119, 269/116, 
269/96, 269/118, 269/113, 
269/117, 269/37, 269/104, 
269/91, 269/111, 269/121, 
269/110, 269/109, 269/120, 
269/106, 269/105, 034/3, 269/47, 
269/103 

33059 1 Lésalja-dűlő 046/3, 042/5, 042/4, 042/2, 042/6 
33060 2 Vágóhíd 030/4, 027, 030/3, 028/2 
33061 3 Cukorgyár 199/5, 199/1, 048 

49337 4 Kossuth utca 

201, 186, 187, 193, 192, 191, 
190, 189, 188, 220/1, 219/1, 218, 
217, 214/1, 214/2, 223/1, 185, 
222 

49339 5 Cukorgyár II. 199/5, 230, 228/2 

57296 6 Tóalja 

028/2, 028/3, 028/4, 029, 030/2, 
030/3, 031, 033, 034, 042/7, 
042/8, 042/9, 046/3, 047/4, 
047/6, 047/7, 038, 043/3, 032/1, 
032/2, 030/4, 027, 048, 030/5, 
047/5, 147, 146, 144, 143, 142, 
141, 140, 13/16, 139, 035, 030/6 

63706 7 Petőháza, Gyári utca 
199/4, 226, 199/6, 203/2, 205, 
227 

 

 
Régészeti lelőhelyek Petőháza közigazgatási területén 
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Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján 
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1.14.7. Az épített környezet értékei, védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító 
építészeti jellemzők 

 
Elkészült Petőháza község Településképi Arculati Kézikönyve, illetve önkormányzati rendelete a 
településkép védelméről. A rendelet rögzíti a helyi védelemmel érintett épületeket és a rájuk 
vonatkozó előírásokat, továbbá a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzőket. 
 
Helyi védelem alatt álló épületek a településkép védelméről szóló17/2017. (XII. 20.) Önkorm. 
rendelet 1. melléklet: 
Helyi egyedi védelem alatt álló elemek 
 
 hrsz  cím megnevezés 

1. 12 Dózsa Gy. utca 10. lakóház 

2. 95/1 Dózsa Gy. utca 23.  lakóház 

3. 101 Dózsa Gy. utca 30. lakóház 

4. 105 Dózsa Gy. utca 32. lakóház 

5. 291 Kinizsi Pál utca 43. lakóház 

6. 126 Petőfi Sándor utca 12. lakóház 

7. 231  vasútállomás régi épülete 

8. 199/2 Kinizsi utca régi villaépület a cukorgyár területén 

9 199/2 Kinizsi utca téglakémény a cukorgyár területén 

10. 199/2 Kinizsi utca facsoport a villa körül a cukorgyár 
területén 

11.  Dózsa Gy. utca lakóház 

 
 
 
1.14.8. műemlék, műemlékegyüttes 
 
törzsszám azonosító cím név védelem helyrajzi szám 

 12557  

Cukorgyár 
Építmény-együttes, 
Ipari épületegyüttes 

Regisztrált 
örökségi érték  

 
Győr-Moson-Sopron Megyei Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján 
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1.15 Régészeti hatástanulmány Készítette: Takács Károly régész 
 
A tanulmány tárgya:  
 
Petőháza Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra szóló 
településfejlesztési koncepciót és településrendezési tervet készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. 
törvényben előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is mellékelni kell. Jelen tanulmány az 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi részét képezi. 
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem 
illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 17/2002 
(VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint 
történhet.  
 
Törvényi környezet: 

 
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok: 
 
- 149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai 

Egyezmény kihirdetéséről 
- 2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről 
- 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról 
- 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről  
- 303/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - a történelmi emlékhelyekről  
- 439/2013. (XI.20.) Kormányrendelet - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről 
- 2014. évi CVI. törvény - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 

azzal összefüggő törvények módosításáról 
- 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet - a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának 

és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól 

- 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
 
A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három 
kategóriába lehet besorolni: 

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 

 
1. Védett régészeti lelőhelyek esetében: 
 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely 
kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és 
nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a 
régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre 
nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 
tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. 
évi LXIV. tv. 13. §) 



86 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

 
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 
 
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 régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti 
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti örökség 
elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások 
költségeit - a mentő feltárás kivételével - annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás 
szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §) 
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) 
Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben 
érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá ha a régészeti 
örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége 
nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi 
bolygatása esetén. Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll 
rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást, valamint, ha földkiemeléssel 
nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve ha a nyilvántartott régészeti 
lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. 
Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk 
múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy ha a beruházás történeti 
városmag területén valósul meg. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3) bekezdés) 
 
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei 
kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a 
beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel kell megkötnie. (2001. évi LXIV. tv. 20. § (1) és (2) 
bek.; 2001. évi LXIV. tv. 22. § (5-10) bek.). 
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát kérni, 
hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó 
kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később 
megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli 
csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz. (2001. évi LXIV. tv. 65. § 
(1) bekezdés) 
 
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő 
cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi (2001. évi 
LXIV. tv. 82-85. §). 
 
3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti 
lelőhely előkerülése esetében. 
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése 
várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás 
során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. (2001. évi 
LXIV. tv. 7. § 29. pont) 
Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka 
felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott 
tevékenységet azonnal abbahagyni és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni. 
Köteles továbbá a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés 
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szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni (2001. évi LXIV. tv. 24. 
§). 
A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet 
feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. évi LXIV. tv. 
26. §) 
Az örökségvédelmi hatástanulmányról 
 
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a rendezés alá 
vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 
rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2001. évi LXIV. tv. 85/A. § (1-2) bek.).  

 
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 68/2018. (IV. 9.) 
Kormányrendelet 14. és 15. melléklete. Ugyanezen rendelet 83. §-a értelmében a hatástanulmány 
elkészítésére jogosult: 

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 
régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi 
szerv, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 
feltárásra alkalmas nap alatt végzi el, 
c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában - kivéve a 
(3) bekezdésben foglaltakat - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása 
szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány 
alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír. 
 
1. VIZSGÁLAT (ÉRTÉKFELMÉRÉS):  
 
a) Történeti leírás, régészeti örökség: 
 
1. 1. Történeti összefoglaló 
 
A község neve első birtokosának nevéből alakult ki. Neve tulajdonnévként 1390-ben kerül említésre. 
Magát a községet írott forrásaink 1427-ben említik először (Pethvhaza). A középkorban a falut 
Kisendrédnek vagy Endrédnek is nevezik (Kysendred alio nomine Pethvhaza, possessio Endred alio 
nomine Pethwhaza), ami a szomszédos Endréddel (ma Fertőendréd) való szoros kapcsolatára utal. 
Valószínű, hogy Petőháza a 14. század folyamán Endréd területéből szakadt ki, feltehetően egy 
birtokosztály során, és aztán a falurész önálló életet kezdett élni. A község földesurai a 15. században 
a Petőházi család tagjai. A 16. században az alsószopori Czene család birtokolja a falut. A század 
közepén egy ideig Nádasdy Tamás a község földesura. Az 1549. évi dikajegyzékben 1 portával, 
valamint 9 új beköltözővel szerepel, és Kovács Tamás birtokolja. 1580 tájától kezdve a Zeke család 
kezébe kerül a birtok, és ők maradnak a földesurak egészen a 18. század végéig. A falu első, ma is 
látható temploma a 18. század közepén épült barokk stílusban (1754-ben említik először). 
Fontos szerepe volt a község fejlődésében a tőle délre húzódó fontos (nemzetközi) kereskedelmi 
útvonalnak, amely Sopronból vezetett Kapuváron keresztül Győr felé. Az út már a kora középkorban 
is azon nyomvonalon haladhatott, amelyen a 18-19. században (és részben még ma is). 
Petőháza a késő középkorban Endréd területéből szakadt ki, és kezdett önálló életet élni. A késő 
középkori falu nagyjából azon a helyen állhatott, ahol a 18. században. A középkori és kora újkori 
Petőháza maradványait tehát a történeti falumag területén kereshetjük: a Dózsa György, a Petőfi, a 
Malom és a Kinizsi utcák környékén. Ennek megerősítése a jövőbeli régészeti kutatások feladata 
lesz. 
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1. 2. Források és szakirodalom:  

 
Sopron vármegye története. Oklevéltár I-II. (szerk.) Nagy Imre. Sopron 1889-1891.; Urkundenbuch 
des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und 
Eisenburg I-IV. Bearbeitet von Hans Wagner, Irmtraut Lindeck-Pozza. Wien-Graz-Köln, 1955-
1985.; Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk.: Borsa Iván (A Magyar Országos Levéltár 
kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyveinek regesztái I. (1579-1589) Sopron, 1994.; Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyveinek regesztái II. (1595-1608) Sopron, 2002.; Vályi András: Magyarországnak leírása. 
III. Buda, 1799. 399.; Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I. Descriptio comitatus Semproniensis I. 
Sopron, 2001.  
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. Bp., 1897. 607, 624.; 
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén II. Bp., 1990. 671.; Hárs 
József: Petőháza. In.: Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba László. Győr, 1994. 
164.; Kelemen Endréné: Petőháza. In: Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Győr, 1998. 761-
763.; Községi és városi pecsétek Győr-Moson-Sopron megyében a XVII-XVIII. században. Szerk.: 
Gecsényi Lajos. Győr, 1996.; Belitzky János: Sopron vármegye története. Bp., 1938.; Soós Imre: Ősi 
sopronmegyei nemzetségek. Képek a sopronmegyei községek és családok történetéből. Sopron, 1941. 
226.; Csatkai Endre-Dercsényi Dezső et al.: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956. 379-380.; 
Maksay Ferenc: Sopron vármegye birtokos társadalma a XVI. század közepén. Soproni Szemle 1979. 
157-170.; Herczegh Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában (1437-1490), 
Pannonhalma, 1928.; Sopron és sopronvármegye ismertetője 1914-1934. Összeállította: Horváth 
László, Madarász Gyula és Zsadányi Oszkár. Sopron, 1934.; Gömöri János: Castrum Sopron. 
Sopron vára az Árpád-korban. Sopron, 2002. 174-181. 

 
 
2. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG 
 
1. lelőhely. Lésalja-dűlő (33059) 
 
Régészeti jelenségek: Telep: késő vaskor (kelta), római kor. Temető: római kor. Épület (villa) kora 
római kor. Épület (villa) késő római kor. Kovácsműhely: római kor. Vassalak, gyepvasérc: római 
kor. Bélyeges tégla és terra sigillata: római kor. 
Leírás: A lelőhely az Ikva patak mellett, attól északra enyhe kiemelkedésen található. A terület 
jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 1952-ben északi oldalán római kori edény- és peremes 
téglatöredékek kerültek elő egy régi vízelvezető árok bővítésekor, a cukorgyár és a (Petőháza-Süttör) 
országút közötti szakaszon. A Petőfi Tsz épületeitől délre fekvő sportpálya területéről is jutottak a 
Soproni Múzeumba leletek. 1985-86-ban ülepítőmedence létesítése előtt folyt megelőző feltárás a 
lelőhelyen. A cukorgyártól északra, a vízelvezető árok északi oldalán római villa épületeit tárták fel. 
A villagazdaság Ikva felé eső (déli) szélén volt a kovácsműhely. A villától délre, az Ikva északi 
oldalán gyepvasérctelep húzódik. Az érintett területet elárasztották, további kutatásra emiatt nincs 
mód. A lelőhelyen 1952 és 2008 között az említett régészeti feltárások mellett több ízben végeztek 
terepbejárást, légifotózást és geofizikai mérést. A lelőhely érinti Fertőd közigazgatási határát is.  
Forrás: SM Rég. Ad. 12, 666, 671, 371; XJM Rég. Ad. 4-87, 32-87, 16-84; Régészeti Füzetek I/22 
(1969) 32., Régészeti Füzetek I/39 (1986) 46.; Régészeti Füzetek I/40 (1987) 46-47.; Nováki Gyula: 
A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). Soproni Szemle 9 (1955/3-4) 143-46.; 
Gömöri János: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában. Sopron, 
2000. 
Helyrajzi számok: 042/6, 046/3, 042/2, 042/4, 042/5 
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2. lelőhely. Vágóhíd (33060) 
 
Régészeti jelenségek: Bizonytalan jellegű lelet: Karoling-kor. 
Leírás: A lelőhely egykor az Ikva patak mellett, Petőháza és Fertőendréd között a község északi 
szélén helyezkedett el. Az Ikva új medrének ásásakor a lelőhely elpusztult. A lelőhelyen a híres 
Cundpald-kehely került elő. Aranyozott rézkehely nodusán + Cundpald fecit felirattal (sírlelet?). A 
leletet 1879-ben, az Ikva patak közelében találták, más forrás szerint a későbbi vágóhídnál került elő 
az Ikvából. Ezen a helyen a kubikusok új, egyenes medret ástak az Ikvának, ekkor bukkantak a 
kehelyre. A lelőhelyet Bóna István és Tomka Péter lokalizálta.  
Forrás: Soproni Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: SM Rég Ad.) 371.; Xántus János 
Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM Rég. Ad.) 16-84.; Bella Lajos: A Sopronmegyei 
Régészeti Társulat második évkönyve. Sopron 1892.; Bella Lajos: A sopronmegyei múzeum néhány 
érdekesebb tárgyáról. Archaeologiai Értesítő 10 (1890) 362-366.; Bóna István: Cundpald fecit. A 
petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. Soproni Szemle 18 (1964) 127-141, 218-
233, 319-328; Soproni Szemle 19 (1965) 32-41.; Váczi Péter: Karoling művészet Pannóniában: a 
Cundpald kehely. Soproni Szemle 24 (1970) 210-224, 289-306.; Szentpéteri József: Archäologische 
Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. VariaArchHung 13/1-2. Budapest, 2002.; Radnóti 
Aladár: Sopron és környéke régészeti emlékei. In: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. 
Bp., 1956, 13-38.; Hampel József: A régibb középkor emlékei Magyarhonban I. Budapest, 1894. 174  
CC tábla.; Bóna István: "Cunpald fecit" Der Kelch von Petőháza und die Anfänge der bairisch-
fränkischen Awarenmission in Pannnonia. Acta Archaeologica 18. (1966) 279-325. 
Helyrajzi számok: 030/4, 027, 030/3, 028/2. 
 
3. lelőhely. Cukorgyár (33061) 
 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, népvándorláskor. Telep: ismeretlen kor (késő 
vaskor?). Temető: középső bronzkor (gátai kultúra).  
Leírás: A lelőhely a Cukorgyár területén, az Ikva déli partján, a patak töltése és a meder között 
található. A lelőhelyre az 1960-as években mederrendezéskor figyeltek fel. A területen számítani 
lehet a régészeti jelenségeket veszélyeztető vízügyi munkálatokra. Az 1950-es években az Ikva 
áradása több alkalommal népvándorláskori és kelta leleteket mosott ki a partból. 1954-ben az erősen 
omló partoldal tette szükségessé a veszélyeztetett terület leletmentését, melynek során bronzkori 
sírok kerültek elő. A lelőhelyet Nováki Gyula 1951-ben és 1952-ben végzett helyszíni szemléi és 
adatgyűjtése, 1954-ben végzett leletmentő ásatása, valamint Tomka Péter 1968-as terepbejárása 
alapján ismerjük.  
Forrás: XJM Rég. Ad. 16-84.; SM Rég Ad. 6, 8, 11, 12, 60, 371.; Nováki Gyula: A sopron környéki 
régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). Soproni Szemle 9. (1955/3-4) 143-46.; Radnóti Aladár: 
Sopron és környéke régészeti emlékei. In: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956, 
13-38.; Nováki Gyula: Leletmentő ásatások az 1954. évben. Petőháza-Ikvamente. Archaeologiai 
Értesítő 83. (1956) 96.; Melis Eszter: Előzetes régészeti dokumentáció, Győr - Sopron országhatár 
vasútvonal fejlesztése, 2014. (600/868/2014). 
Helyrajzi számok: 199/5, 199/1, 048. 
 
4. lelőhely. Kossuth utca (49337) 
 
Régészeti jelenségek: Kőlapos sír: római kor. Feliratos kő: római kor.  
Leírás: A lelőhely a község belterületén helyezkedik el. Az 1909-1910-es években a Kis utcai 
építkezések alkalmával gyakran találtak a lakosok római leleteket. Az Új u. 92. számú háznál (ma 
Kosssuth utca) 1910-20 körül a kert gyümölcsösében veremásás alkalmával egy faragott kőlapokkal 
határolt római sír került elő. Az egyik kő feliratos volt. A kövek nagyobb részét felhasználták 
építkezésre, a két végső kőlap 1952-ben még ott volt a kertben. A lelőhelyen Nováki Gyula 1952-ben 
helyszíni szemlét végzett.  
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Forrás: SM Rég Ad. 11.; Római telep Petőházán. Soproni Napló XIII. évf. 175. sz. (1909. VIII. 4).; 
Melis Eszter: Előzetes régészeti dokumentáció, Győr - Sopron országhatár vasútvonal fejlesztése, 
2014. (600/868/2014).  
Helyrajzi számok: 201, 186, 187, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 220/1, 219/1, 218, 217, 214/1, 214/2, 
223/1, 185, 222. 
 
5. lelőhely. Cukorgyár II. (49339) 
 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor. Bizonytalan jellegű leletek: újkőkor. Kőeszköz: 
újkőkor. Hamvasztásos temető: késő rézkor (badeni kultúra). Csontvázas temető: késő vaskor (kelta).   
Leírás: A lelőhely a község belterületén, az Ikva jobb partján, a cukorgyár telepén, a gyár és az Ikva 
közti területen található. 1891-ben derítőtó ásásakor tűzpadokra, sírokra és neolitikus 
szórványleletekre bukkantak. A derítő a gyár bezárása óta kiszáradt, a környékét növényzet nőtte be. 
A lelőhelyet Bella Lajos 1892-ben végzett ásatása és Németh Patrícia 2008-ban végzett helyszíni 
szemléje alapján ismerjük.  
Forrás: SM Rég Ad. 60.; Radnóti Aladár: Sopron és környéke régészeti emlékei. In: Csatkai Endre: 
Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956, 13-38.; Banner János: Badeni edények a vasmegyei 
gyűjteményekben. Dunántúli Szemle 8. (1941) 3-16.; Banner János: Néhány sopronkörnyéki őskori 
leletről. Soproni Szemle 7. (1943) 248-254.; Bella Lajos: Jelentés a sopronmegyei régészeti társulat 
1892. évi működéséről. Sopron 1893.; Bella Lajos: Petőházi leletekről. Archaeologiai Értesítő 12. 
(1892) 346.; Patay Pál: Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. Frühbronzezeitliche Kulturen in 
Ungarn. (DissPann. II.13.), Bp, 1939, 103.; Hunyady Ilona: Kelták a Kárpát-medencében. 
Leletanyag. (DissPann II/18.) Bp, 1942.; Melis Eszter: Előzetes régészeti dokumentáció, Győr - 
Sopron országhatár vasútvonal fejlesztése, 2014. (600/868/2014).  
Helyrajzi számok: 199/5, 230, 228/2. 

 
 

6. lelőhely. Tóalja (57296) 
 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő bronzkor, késő vaskor (kelta), római kor, késő 
középkor, kora újkor. 
Leírás: A mintegy 1 kilométer hosszú és 500 méter széles telepnyom a falu északi szélén, a Fertőd 
felé vezető út keleti oldalén, egy tószerű mélyedést körülölelő alacsony dombvonulaton - szántóföldi 
művelés alatt álló területen - helyezkedik el. A lelőhelyet egy kelet-nyugati irányú csatorna osztja 
ketté, de a leletanyag mindkét oldalon azonos. terepbejárás során az egész területen őskori, 
túlnyomórészt késő vaskori edénytöredékek kerültek elő. A csatorna és az út találkozásánál néhány 
római, a vízelvezető árok déli oldalán, a mélyedés területén késő középkori-kora újkori 
edénytöredékek és vasolvasztásra utaló folyósalak, a lelőhely déli felében egy kőbuzogány 
nyéllyukas töredéke került elő. A lelőhelyet Németh Patrícia 2007-ben végzett helyszíni szemléje 
alapján ismerjük. A lelőhely magában foglalja a 2. lelőhely területét is.  
Forrás: Németh Patrícia: Jelentés a Petőháza területén végzett helyszíni szemléről. (KÖH 
600/2073/2007.) 
Helyrajzi számok: 028/2, 028/3, 028/4, 029, 030/2, 030/3, 031, 033, 034, 042/7, 042/8, 042/9, 046/3, 
047/4, 047/6, 047/7, 038, 043/3, 032/1, 032/2, 030/4, 027, 048, 030/5, 047/5, 147, 146, 144, 143, 
142, 141, 140, 13/16, 139, 035, 030/6. 
 
7. lelőhely. Petőháza, Gyári utca (63706) 
 
Régészeti jelenségek: Település: kora bronzkor. 
Leírás: A lelőhely a község belterületén, az Ikva pataktól közvetlenül délre található. 2008-ban a 
Gyári utca vonalán ásott közműárokban kb. 40 méter hosszúságban végig megfigyelhető volt egy 
sötétbarna réteg, amiből nagy számban kerültek elő kora bronzkori kerámiatöredékek. A lelőhelyet 
Gabrieli Gabriella 2008-ban végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  
Forrás: Gabrieli Gabriella: Jelentés nyílt árkos szemléről, Petőháza, Gyári utca, 2008. (KÖH 
600/1330/2009). 
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Helyrajzi számok: 199/4, 226, 199/6, 203/2, 205, 227 
 
8. lelőhely. Fertőszentmiklós, Petőházi útelágazás (49068) 
 
Régészeti jelenségek: Telep: bronzkor, római kor, kora Árpád-kor. 
Leírás: A lelőhely Petőháza és Fertőszentmiklós között, a 85. sz. főút új nyomvonala mentén, lapos, 
vizenyős területen található. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 2000-ben a 85-ös 
elkerülő út építkezését megelőzően, a petőházi útkereszteződéstől a régi 85. sz. főútra való 
becsatlakozásig terjedő nyomvonal-szakaszon folyt a feltárás (Gömöri János). 
Forrás: SM Rég. Ad. 831.; Gömöri János: Ásatási dokumentáció a Fertőszentmiklós, II. Petőházi 
elágazás ásatásról (KÖH 600/397/2005).; Gömöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-
korban. Sopron, 2002. 174-181.; Melis Eszter: Előzetes régészeti dokumentáció, Győr - Sopron 
országhatár vasútvonal fejlesztése, 2014. (600/868/2014).  
Helyrajzi számok: 269/112, 269/119, 269/116, 269/96, 269/118, 269/113, 269/117, 269/37, 269/104, 
269/91, 269/111, 269/121, 269/110, 269/109, 269/120, 269/106, 269/105, 034/3, 269/47, 269/103. 
 
9. lelőhely. Kis-rét. 
 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor (késő bronzkor?), késő vaskor (kelta), római kor. 
Leírás: A lelőhely Petőháza és Fertőendréd között, közvetlenül az Ikva déli oldalán egy kisebb lapos 
kiemelkedésen található. A mezőgazdasági művelés alatt álló területen közepes intenzitással 
jelentkeztek őskori, kelta és római kori edénytöredékek, valamint paticsdarabok. A telepnyom 
nyilvánvalóan összefügg 6. lelőhellyel, amelytől csak az Ikva 19. században csatornázott medre 
választja el. 
Forrás: A szerző felszíni gyűjtése (2020-03-09) 
Helyrajzi számok: 13/16. 
 
10. lelőhely. Fertőendréd, Temető mellett 
 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, római kor. 
Leírás: A lelőhely Petőháza és Fertőendréd között, egy kelet-nyugati irányban elnyúló keskeny 
dombháton található. A terület nagyobb részét szántják, a többi gyepművelés alatt áll. A 
kiemelkedésen intenzíven jelentkeztek őskori és római kori cseréptöredékek, valamint kisebb-
nagyobb paticsdarabok. A telepnyom déli irányú kiterjedése az itt lévő rétterület miatt bizonytalan. A 
lelőhely nagyobb része Fertőendréd közigazgatási határához tartozik, ugyanakkor átnyúlik Petőháza 
területére is. 
Forrás: A szerző felszíni gyűjtése (2020-03-09) 
Helyrajzi számok: Petőháza 13/12, 13/13, 13/14. 
 
 
Azonosítatlan lelőhelyek: 
 
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló 
információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-
előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak bele a 
településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért nem tárgyaljuk őket. 
 
Régészeti érdekű területek:  
 
A mai település helyén kereshetjük a középkori Petőháza falu régészeti maradványait, ezért a község 
teljes belterülete régészeti érdekű területnek minősül. Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése nem 
állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen 
környéke is.  
 
Védettségek 
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A tárgyalt régészeti lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek. A település területén külön 
rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely nem található.  
 
Az örökségi értékek elemzése 
 
A Petőháza közigazgatási területén található lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak 
emlékanyaga képviselve van. A lelőhelyeken eddig nagyobbrészt hajdani telepek, települések 
maradványai, illetve szilárd falazatú épületek kerültek elő, ugyanakkor temetők, temetkezési 
emlékek, illetve iparrégészeti emlékek is gazdagítják a település régészeti örökségét.  
A nyolc őskori lelőhely jól mutatja, hogy a település környéke már az őskor időszakában is lakott 
volt. A legkorábbi régészeti leletek az újkőkor idejéből valók. Az 5. lelőhelyen előkerült késő rézkori 
hamvasztásos sírok, a 3. lelőhely kora és középső bronzkori sírjai, illetve a részben ugyanebből az 
időszakból és a késő bronzkor idejéből való településmaradványok (6, 7, 8. lelőhely) szinte 
folyamatos lakottságról tanúskodnak a késő rézkor és a bronzkor folyamán. Említést érdemelnek 
még az 5. lelőhelyen előkerült, feltételezhetően újkőkori vagy rézkori csiszolt kőeszközök. A leletek 
alapján a település területe a késő vaskorban sűrűn benépesült: az 1, 6. és a 9. lelőhelyen kelta 
települések, míg az 5. lelőhelyen korabeli (kora vaskori) temető maradványai láttak napvilágot.  
A római kor emlékei kivételes gazdagságban maradtak fenn: hét régészeti lelőhely képviseli a 
császárkor időszakát. Az 1, 3, 6, 8, 9. és a 10. lelőhelyen császárkori falusias települések 
maradványait rejtheti föld. A lelőhelyek közül ki kell emelni az 1. lelőhelyet, ahol a korabeli falusias 
település mellett kora és késő római villaépületek maradványait tárták fel. A közelben kerültek elő a 
villához, illetve a településhez tartozó temető sírjai. A római kori villagazdaság-birtokközpont része 
volt a kovácsműhely, amelynek a környékén gyepvasérctelepet is azonosítottak. Említést érdemel 
még a 4. lelőhelyen napvilágot látott római kori feliratos sírkő is. 
Népvándorláskori emlékek két lelőhelyen kerültek elő. Közülük kiemelkedik a 2. lelőhelyen 1879-
ben talált Karoling-kori híres Cundpald-kehely. A talán sírmellékletként földbe került, Cundpald 
fecit feliratú aranyozott rézkehely a 9. századi frank uralom kiemelkedő hazai művészettörténeti 
emléke.  
A község területén viszonylag csekélyebb számban kerültek elő középkori emlékek. A 8. lelőhelyen 
feltárt kora Árpád-kori (9-10. századi) településjelenségeket, valamint a 6. lelőhelyen előkerült késő 
középkori telepleleteket egyelőre nehéz volna ismert középkori településhez kötni. 
Petőháza a késő középkorban Endréd területéből szakadt ki, feltehetően egy birtokosztály során, és 
aztán a falurész önálló életet kezdett élni. A középkori falu nagyjából azon a helyen állhatott, ahol a 
18. században. A középkori és kora újkori Petőháza maradványait tehát a történeti falumag területén 
kereshetjük: a Dózsa György, a Petőfi, a Malom és a Kinizsi utcák környékén. Ennek megerősítése a 
jövőbeli régészeti kutatások feladata lesz. 
 
Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 
 
A 1, 6, 8, 9. és a 10. lelőhely területe szántóföldi művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek, 
főként a mélyszántásnak a lelőhelyeken negatív hatásai vannak. Amennyiben a lelőhelyek területén 
fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális 
örökség elemeiben.  
A 10. lelőhely déli részén folyó gyepgazdálkodás (rétművelés) a régészeti értékeket nem sérti. Az 
ilyen jellegű művelés a régészeti örökség fennmaradása szempontjából az egyik legkedvezőbb 
területhasznosítási forma. 
Az 1. lelőhelyen 1952-ben egy régi vízelvezető árok bővítésekor bolygatták, majd a Petőfi Tsz 
épületeitől délre fekvő sportpálya területén kerültek elő régészeti leletek. 1985-86-ban 
ülepítőmedence létesítése előtt megelőző feltárás folyt a lelőhelyen. A vízelvezető árok északi 
oldalán római villa épületeit tárták fel. 
A 6. lelőhely területét érinti a Petőházáról Fertőd felé vezető aszfaltos út, valamint egy kelet-nyugati 
irányú csatorna nyomvonala. Az út építésekor, valamint a csatorna kiásásakor régészeti értékek 
sérülhettek, illetve semmisülhettek meg.  
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A 8. lelőhelyen 2000-ben a 85. sz. elkerülő út építkezését megelőzően, a petőházi útkereszteződéstől 
a régi 85. sz. főútra való becsatlakozásig terjedő nyomvonal-szakaszon megelőző feltárást végeztek. 
A híres Cundpald-kelyhet 1879-ben, az Ikva patak közelében találták. Ezen a helyen a kubikusok új, 
egyenes medret ástak az Ikvának, ekkor bukkantak a kehelyre. A 2. lelőhely az új meder kiásásakor 
elpusztult. 
 
A 3, 4, 5. és a 7. lelőhely a község belterületén, beépített területen található. Ezeken a lelőhelyeken a 
különféle építkezések, és infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága 
nagymértékű.  
A 3. lelőhelyen az 1950-es években az Ikva áradása több alkalommal népvándorláskori és kelta 
leleteket mosott ki a partból. 1954-ben az erősen omló partoldal tette szükségessé a veszélyeztetett 
terület leletmentését. A lelőhelyet az 1960-as években az Ikva mederrendezése alkalmával is 
bolygatták. 
A 4. lelőhelyen az 1909-1910-es években építkezések alkalmával gyakran találtak a lakosok 
régészeti leleteket. Az Új u. 92. számú háznál a kert gyümölcsösében 1910-20 körül veremásás 
alkalmával egy faragott kőlapokkal határolt római sír került elő. A kövek nagyobb részét 
felhasználták építkezésre. 
Az 5. lelőhelyet 1891-ben a cukorgyárhoz tartozó derítőtó ásásakor bolygatták. 1892-ben Bella Lajos 
végzett ásatást a területen. A derítő a gyár bezárása óta kiszáradt, a környékét növényzet nőtte be.  
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Változtatási szándékok 

 
Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 

- A korábban hatályos terv által tartalmazott, de meg nem valósult (a község északkeleti 
oldalán) nagy léptékű lakóterület fejlesztések szükségességének vizsgálata 

- A hatályos terveken a 85 számú út mellett kijelölt, de fel nem használt gazdasági területek 
felülvizsgálata. 

- Lakóterület fejlesztési lehetőség kijelölése önkormányzati tulajdonú területeken. a 85 számú 
főúttól északra fekvő, Fertőszentmiklóssal határos településrészen. (Különleges termálterület 
besorolású tömb lakóterületbe sorolása) 

- A Kerekes utca D-i irányú folytatásában, a Jókai utcától délre fekvő területen, a hatályos 
terveken szereplő lakóterület kiterjesztése a 85 számú főút irányába a jelenleg 
mezőgazdasági területfelhasználású területek egy részére. 

- A volt cukorgyár terület-felhasználásának felülvizsgálata egyeztetve a Magyar Cukor Zrt-
vel, mint tulajdonossal. 

- Kinizsi utca mögötti lakóterület megosztási lehetőség törlése a hatályos szabályozási tervről. 
- A település teljes területén a településközpont vegyes besorolású területek felülvizsgálata, 

ahol ez nem szükséges, ott falusias lakóterületbe sorolása. 
- Települési intézmények (óvoda, iskola) bővítési lehetőségének vizsgálata 

 
 
3. HATÁSELEMZÉS A KÜLÖNBÖZŐ HATÁSTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉVEL (HATÁSVIZSGÁLAT ÉS 

JAVASLATOK) 
 

a) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának 
lehetőségei 
 
Az 1, 6, 8, 9. és a 10. lelőhely területén folyó intenzív talajművelésnek, főként a mélyszántásnak 
negatív hatásai vannak. Az említett régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a 
jelenlegi veszélyeztetés folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken más, bolygatással nem járó 
hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá kell tenni, hogy nincs szükség 
feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes talajművelési módok és módszerek 
között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy milyen mélységben és mennyire 
drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén előnyben kellene részesíteni a kis 
mélységű és minimális talajforgatással járó művelési módokat.  
Az 1, 2, 3, 9. lelőhely, a község belterületén, beépített területen található. Ezeken a lelőhelyeken a 
különféle építkezések, és infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága 
nagymértékű, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll. 
Fontos megjegyezni, hogy az Ikva patak mentén elhelyezkedő 2, 3, 6. és 9. lelőhelyen a jövőben 
számítani lehet a régészeti jelenségeket veszélyeztető vízügyi munkálatokra (kotrás, mederrendezés). 
 
A településrendezési tervben szereplő változtatások négy régészeti lelőhelyet érintenek: 

- A Fertőendréd felé eső térségben tervezett kertvárosias lakóterület-fejlesztés érinti a 9. és a 
10. lelőhelyet. 

-  A 85. sz. főút déli oldalán tervezett kereskedelmi szolgáltató terület, valamint a tervezett 
termálfejlesztés területe érinti a 8. lelőhelyet. 

- A 042/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipari gazdasági terület érinti az 1. lelőhelyet.  
 
Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek 
lehatárolásának oly módon történő megváltoztatását, hogy régészeti lelőhelyeket ne érintsenek. 
Amennyiben az említett változtatásokra nincs lehetőség, akkor a hatóság mérlegelni fogja a tervezett 
beruházások által a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, 
viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, 
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milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához (pl: a beruházó költségére történő 
régészeti szakfelügyelet, próbafeltárás vagy teljes felületű feltárás elrendelésével).  
Alapvetően fontos, hogy az 1. lelőhelyen tégla-(kő)épületek (kora római kori és késő római kori 
villák és hozzájuk kapcsolódó egyéb épületek) maradványait rejti a föld. A mélyben meghúzódó 
esetleges falmaradványok és más jelentős kulturális és tudományos értékek sérülhetnek, ezért a 
lelőhely területe földmunkával járó fejlesztéssel mindenképp elkerülendő. Javasolni lehet 
ugyanakkor a lelőhely területén régészeti bemutatóhely létesítését. Amennyiben az említett római 
kori épületek maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor azok tudományos projekt 
keretében történő feltárása, majd ezt követő konzerválása és részleges helyreállítása révén lehetővé 
válik a régészeti emlék nagyközönségnek történő bemutatása. 
 
Régészeti érdekű területek a településen:  

- A község belterületének egésze. 
- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 

 
A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a földtulajdonosok, a 
beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet kerül 
elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a 
Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig köteles a 
tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - 
gondoskodni. 

 
 
b) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés következtében állandósult eltérő mértékű 
bolygatás, amely az 1, 6, 8, 9. és a 10. lelőhelyet érinti. A hasznosítási forma vagy a talajművelési 
módok megváltoztatásával a káros folyamatok megállíthatók lennének.  
 
 
c) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, ha egy 
terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei miatt 
hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, ez minden esetben az 
érintett felek megegyezésétől függ. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a beruházók 
számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő biztosítása. 
 
 
4. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Petőháza közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: tíz. A lelőhelyek közül egyik 
sem áll fokozott vagy kiemelt védelem alatt.  
A település területén minden nagyobb régészeti korszak emlékanyaga képviselve van. Külön említést 
érdemel az 1. lelőhely, ahol kora és késő római kori villaépületek maradványait rejti a föld, illetve a 
4. lelőhely, ahol római kori feliratos sírkő került elő.  A 2. lelőhelyen talált aranyozott rézkehely 
(Cundpald-kehely) a 9. századi frank uralom kiemelkedő régészeti és művészettörténeti emléke. 
 
A 1, 6, 8, 9. és a 10. lelőhely területén folyó intenzív talajművelésnek, főként a mélyszántásnak 
negatív hatásai vannak. A hasznosítási forma vagy a művelési módok megváltoztatásával a káros 
folyamatok megállíthatók lennének.    
Az 1, 2, 3, 9. lelőhely, a község belterületén, beépített területen található. Ezeken a lelőhelyeken a 
különféle építkezések, és infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága 
nagymértékű, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll. 
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A településrendezési tervben szereplő változtatások négy régészeti lelőhelyet érintenek: 1, 8, 9, 10. 
lelőhely.  
Javasolom a fentebb felsorolt fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek 
lehatárolásának oly módon történő megváltoztatását, hogy régészeti lelőhelyeket ne érintsenek. 
Amennyiben az említett változtatásokra nincs lehetőség, akkor a hatóság döntést hoz majd arról, 
hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 
megadásához. 
Alapvetően fontos, hogy az 1. lelőhelyen tégla-(kő)épületek maradványait rejti a föld. A mélyben 
meghúzódó esetleges falmaradványok és más jelentős régészeti értékek sérülhetnek, ezért a lelőhely 
területe földmunkával járó fejlesztéssel mindenképp elkerülendő. Amennyiben az említett római kori 
épületek maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor javasolni lehet a lelőhely 
területén régészeti bemutatóhely létesítését. 
 
 
5. NYILATKOZAT  
 
 

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK). 
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98 
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011 
 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal és a 
hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra 
vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.  

 
 
 

Győr, 2020. március 25. 
 
 
 
 

/Takács Károly/ 
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1.16. Közlekedés 
 
Előzmények 
 
A jelen településrendezési terv közlekedési munkarészének alapját a helyszín, és a kialakult 
közlekedési szokások vizsgálata, a település által megfogalmazott fejlesztési elképzelések, mint 
vizsgálati szempontok képezik. 
Vizsgáltuk a településre vonatkozó hatályos terület, és településrendezési tervek közlekedési 
munkarészeit. Figyelembe vettük a fejlesztési elképzelésekben meghatározott, az infrastrukturális 
elemekre vonatkozó hosszú távú elképzelések közül a már megkezdett, a már elfogadott 
fejlesztéseket, a magasabb rendű területrendezési tervek Petőházát, illetve térségét érintő fejlesztési 
elhatározásokat: 

- az Országos Területrendezési Tervet, 
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, 
- a szomszédos települések közigazgatási területére átvezető, hatályos tervben szereplő, illetve 

tervezett közlekedési vonalakat, közlekedési létesítményeket, 
- a település már korábban elfogadott, illetve a már megkezdett közlekedéshálózat fejlesztési 

elhatározásait, 
- a településen tervezett új beépítések közlekedési kiszolgálását biztosító, többnyire a mai 

közlekedés hálózat kiterjesztésével létrehozandó utcahálózat bővítés terveit. 
Petőháza település és térségének közlekedéshálózata az átlagosnál sokrétűbb, összetettebb, 
ugyanakkor az elmúlt időszakban, illetve napjainkban is jelentős változásokon ment/megy keresztül. 
A település helyzete, elhelyezkedése is speciális, hiszen része annak az egymással fizikailag 
összeépített településhalmaznak, melynek tagjai: Fertőd városa, Fertőszentmiklós városa, Sarród, 
Fertőszéplak Fertőendréd községek, melyek közül Fertőszentmiklóssal Petőháza beépített részei már 
fizikailag is „összeépültek”. /ld. Kinizsi utca D-i irányú folytatása/ 
A település fejlődésének egyik megalapozója volt a múltban a jó közlekedési lehetőség 
megteremtése, (pld: a vasútépítés) és várhatóan sokat segítenek az egészségesebb, jobb 
lakókörnyezet kialakításában a folyamatban lévő és tervezett közlekedésfejlesztések. 
A térség közlekedéshálózatának fejlesztésére az elmúlt évtizedben több terv is készült, melyek egy 
részét már végrehajtották, egy része most van készülőben, és más tervek megvalósítása még várat 
magára. 
A mára már elkészített jelentős közlekedési fejlesztések Petőháza térségében: 

- az M85. jelű gyorsforgalmi út érintett szakaszának forgalombahelyezése, 
- a 9. számú vasútvonal korszerűsítése, 
- a kerékpárút hálózat kiterjesztése /a Fertőd-Fertőendréd szakasz megépítése/ 
- a Petőháza-Fertőendréd önkormányzati út aszfalt burkolatának elkészítése.   

A jelenleg folyó fejlesztések: 
- a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt (Ausztria) transzeurópai vasúti- és áruszállítási hálózat 

részeként működő, országos törzshálózati vasútvonal már megkezdett Győr-Sopron közötti 
szakaszának „kétvágányúsítása”, 

- folytatódik a már megkezdett a kerékpárút hálózat kiterjesztése, várható a Fertőd-Petőháza-
Fertőszentmiklós térségi jelentőségű kerékpárút megvalósítása. 

A terv távlatában várható fejlesztések: 
- Ami régóta várat magára, az a Fertőendrédet, Fertődöt elkerülő, 85. számú főút-Pomogy 

/OH/ kapcsolatát biztosító tervezett főút megvalósítása. Az Országgyűlés által 2018. 
december 12-én elfogadott 2018. évi CXXXIX. törvény”, a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervérben, /OTRT/ ezt a tervezett utat már nem szerepelteti. 
Helyette a Fertőendréd község és Fertőd városának beépített részén átvezető 8518. jelű, és 
8531. jelű összekötőutak települési átkelési szakaszát javasolja főúttá fejleszteni. 
A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 5./2020.(V.5.) számú 
rendelete jóváhagyott Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervében a tervezett 
főútat a korábbi, településeket elkerülő vonalra korrigálták. 
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- A most hatályos megyei területrendezési terv már tartalmazza Petőháza bekapcsolását a 

térség már meglévő kerékpárút hálózatába egy térségi jelentősségű kerékpárúttal. Ez a 19. 
sorszámú Fertőd-Fertőszentmiklós tervezett kerékpárút. 

Látható, hogy a jelen településrendezési terv közlekedési munkarészét megalapozó fejlesztési 
program több részletében eltér a ma hatályos rendezési tervet megalapozó fejlesztési programban 
megfogalmazottaktól. Ennek egy része a módosult területrendezési tervekből adódik, más része a ma 
hatályos településrendezési terv jóváhagyását követő gazdasági környezet változásából, illetve az 
épített környezet változásából: 

- ennek leglényegesebb eleme cukorgyártás megszüntetéséből adódó jelentős gazdasági 
forgalom megszűnése, mely többnyire a település belső közlekedéshálózati rendszerét 
terhelte, 

- másik lényeges eleme az M85. jelű gyorsfogalmi út forgalombahelyzését követően a külső 
közlekedési kapcsolatokban, főleg a 85. számú főúton kialakuló jelentős forgalomcsökkenés, 
mely a szomszédsági kapcsolatokban jelent kedvező változást. 

 
Petőháza közigazgatási területét a következő országos közlekedési vonalak szelik át: 

- a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt (Ausztria) transzeurópai vasúti- és áruszállítási hálózat 
részeként működő, országos törzshálózati vasútvonal 

- a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút, 
- a 8519. jelű Petőháza-Fertőd országos mellékút, összekötőút. 

A szomszédos település közigazgatási területén húzódó, Petőháza nagytérségi közlekedési 
kapcsolatát biztosító fő közlekedési vonalak: 

- a Fertőszentmiklósról induló, Fertőd-Fertőszéplak határán húzódó 9. számú 
Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) vasútvonal, mely a Fertő Vidéki Helyi Érdekű Vasút Rt. 
egy szakasza és az érintett vonalon Nezsider 51 perc alatt, Bécs 1 óra 37 perc alatt érhető el, 

- a Fertőendréd és Fertőszentmiklós közigazgatási területét átszelő M85. jelű Győr-Sopron 
(országhatár) gyorsforgalmú út, 

- a Fertőd közigazgatási területén átvezető 9. jelű „Dunántúli határmenti kerékpárútvonal, 
(részben 13-as jelű Euro Velo®)” ennek is a 9A jelű fő vonala, mely útvonalegyüttes: 
Kölked - Sátorhely – Majs…… Csepreg – Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu 
– Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – 
Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria) településeken halad át. 

- a Fertőd és Fertőszentmiklós területén átvezető 13. Fertőd – Keszthely kerékpárútvonal: 
Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – Jánosháza – Hévíz – Keszthely /ez 
utóbbi útvonal új elem a ma hatályos OTrT-ben/ 

A település jobb szomszédsági kapcsolatait egy, az országos úthálózatot kiegészítő települési 
mellékút egészíti ki: 

- A Petőháza-Fertőendréd települési mellékút. 
A ma meglévő, Petőháza közigazgatási területét érintő, külső közlekedési kapcsolatokat biztosító 
vonalak vonatkozásában, a terv távlatában csupán a várható forgalom nagyságokban lehet változás. 
A közigazgatási területet is érintő közlekedésfejlesztések közül a külső közlekedési kapcsolatot adó 
országos közlekedési vonalak elhelyezkedésének vonatkozásában jelentős változtatások nem 
várhatók, a meglévő főbb közlekedési vonalak a helyükön maradnak. 
A település külső közlekedési kapcsolatait biztosító országos és önkormányzati mellékutak települési 
átkelési szakaszai képezik a belső közlekedési hálózat gerincét, és ez várhatóan így is marad, ebben 
jelentős változás nem várható. 



99 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

1.16.1.Közlekedéstörténeti áttekintés 
 
Petőháza a Nyugat-Magyarországi Peremvidék és a Kisalföld északnyugati részén, a Sopron-Vasi 
síkságon (középtáj), azon belül pedig az Ikva síkon (kistáj), a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. 
rendű főút mentén található.  
 

 
 
 
Petőháza Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Soprontól 28 km-re található. A Kisalföld sík, 
lápos területén, az Ikva-patak mentén helyezkedik el, hatalmas erdőség és a Fertőt körülvevő 
mocsaras hanyi táj találkozásánál. A pomogyi /pamhageni/ határátkelő kerékpáron is elérhető.  
Petőháza távolsága a nagyobb városoktól és határátkelőktől: Sopron 28 km, Győr 63 km, 
Mosonmagyaróvár 67 km. A pamhageni-határátkelő 17 km-re, míg a soproni 34 km-re található. /A 
távolságok nem légvonalban értendők./ 
Szomszédos települései: 

- Fertőd   3,5 km 
- Fertőendréd  2    km 
- Fertőszentmiklós 2    km 

A fenti távolságok a szomszédos települések központjainak elérhetőségét mutatják Petőháza 
központjától. Petőháza Fertőszentmiklóssal egybeépült és Fertőendrédtől is alig 1 km választja el.  
A 8519. jelű országos mellékút köti össze Fertőddel és Fertőszentmiklóssal, míg Fertőendréddel 
önkormányzati mellékút, azaz településközi út biztosít kapcsolatot. 
A 85. számú Győr-Nagycenk főút érinti a település déli határát, míg a 8. számú Győr-Sopron-
Ebenfurt vasútvonal a településen halad át.  
 
Petőháza település a Kisalföld határához közel, a Fertő medencéjében az Ikva partján a Sopronba 
vezető út mentén van. A kőkorszaktól fogva lakott hely, ezen a területen már Kr. e. 3500-2500 körül 
éltek emberek. Több lelet is tanúskodik a régi korokról: kelta sírokra bukkantak, római kori villa 
alapjait ásták ki, és a honfoglalás korának egyik kiemelkedő régészeti leletét szintén Petőházán 
találták, az ún. „CUNPALD”-kelyhet. 
Petőháza a magyar Péter személynévből alakult Pető személynévnek és a birtokos személyraggal 
ellátott ház lakóhely, otthon főnévnek az összetétele. 1390-ben szerepel először, mint községet pedig 
1427-ben említik. Endréd majorságából, Szentmiklós filiájából nőtte ki magát. 
Maga, az ősi település az Ikva partján a Göbös-Petőháza-Süttőr és az Ikvát kísérő Szergény-Endrőd-
Petőháza-Szerdahely utak keresztezésénél alakult ki. Már az 1700-as években is a falun kívül, attól 

Petőháza távolsága a megye nagyobb városaitól, illetve határátkelőitől 

17 km 

63 km 

34 km 

67 km 

28 km 
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délre húzódott /nagyjából a mai vonalán/ a Kapuvár-Vitnyéd-Szentmiklós-Szécsény-Nagycenk-
Sopron út. 
A falu kifejlődését a szűk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha 
szűkösen is, biztosítva volt. 1752-ben ismeretlen az ugarolás, az egész határt minden évben 
bevetették, túlnyomó részben őszivel, így a kicsi területen termésátlagaik jóval előnyösebbek voltak 
a szomszédos falvakénál. 
Hatalmas változást eredményezett az 1872-ben megkezdett vasútépítés, mely vonalat 1876-ra már 
meg is építettek. A Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal igen jelentős településfejlesztési erőnek 
bizonyult. 
A közlekedési, szállítási lehetőségek révén átalakult a hagyományos falusias életvitel, megjelentek 
az ipari munkahelyek – a cukorgyár – és vele együtt iparból élő munkavállalók is. Ez megváltoztatta 
a hagyományos települési arculatot is. 
A vasút mentén nem csak a vasúti létesítmények, hanem az ehhez szorosan kapcsolódó ipari 
létesítmények is kialakultak. A gyár mellett a falutól akkor még jelentősen elkülönülve kialakultak 
az iparhoz kapcsolódó lakóterületek is (a Gyár utca, a Kossuth L. utca). A K-Ny-i tengellyel 
rendelkező településen megkezdődött a vasút irányú településfejlődés, vagyis erősödött az É-D-i 
tengely. 
A motorizáció fejlődését követően, a 85. sz. főutat is megépítették, mely az É-D tengely további 
erősödését vonta maga után. 
Csak jóval később „telt” be a „gyártelep” és az „ófalu” közötti terület, és még később lépett át a 
település a vasútvonalán. 
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1.16.2. A közlekedés fejlesztést megalapozó megállapítások 
 
A hatályos Országos Területrendezési Terv /2018. évi 139. tv./ 
 

 
 
Petőháza község közigazgatási területét az alábbi fő közlekedési hálózati elemek érintik: 

- Egyéb országos vasúti törzshálózati pályaként:  
A 8. számú Győr-Sopron-(Ebenfurt) vasútvonal 

- Főútként: 
A Győr-Nagycenk országos II. rendű főút 

Petőháza község térségét az alábbi fő közlekedési hálózati elemek érintik: 
- Egyéb országos vasúti törzshálózati pályaként:  

A 9. számú Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) vasútvonal 
- Gyorsforgalmú útként: 

Az M85. jelű Győr-Sopron (OH) gyorsforgalmi út, autóút 
- Főútként: 

A 4/1. mellékletben, mely a „Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, 
valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak.”-ról rendelkezik, (A térség e 
mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti) 
annak 3.    Távlati főutak pontjának 3.2 Tervezett szakaszok alpontjának 29. elemeként:  

„851. sz. főút Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége (85. sz. főút)” elnevezéssel 
nevesíti a 85. számú főút-Fertőd- országhatár (Pomogy) tervezett országos II. rendű főutat 

- Országos kerékpárút törzshálózati elemként: 
A 9. jelű „Dunántúli határmenti kerékpárútvonal, (részben 13-as jelű Euro Velo®)” ennek is 
a 9A jelű fő vonala, mely útvonalegyüttes: Kölked - Sátorhely – Majs…… Csepreg – 
Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – 
Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria) 
településeken halad át. 
 
13. Fertőd – Keszthely kerékpárútvonal: Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk 
– Jánosháza – Hévíz – Keszthely /ez utóbbi útvonal új elem a ma hatályos OTrT-ben/ 
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A hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 
 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervét 2020-ban a közgyűlés 

- a 15/2020 (V.5.) számú határozatával, illetve 
- az 5/2020 (V.5.) számú rendeletével hagyta jóvá.   

A megyei területrendezési terv 2020. május 15-től hatályos. 
 
A hatályos megyei területrendezési terv összhangban van a 2018-ban jóváhagyott, 2019. március 15. 
óta hatályos OTrT-vel. A hatályos megyei területrendezési terv jelöli a korábbi országos 
területrendezési tervben jelölt közlekedési vonalakat, létesítményeket és pontosítja azok vonalát, 
illetve közlekedés fajtánkénti besorolását. 
 
A hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv feltünteti, pontosítja az Országos 
Területrendezési Tervben jelölt fő közlekedési vonalakat. 
 
a.) Ezek közül Petőháza község közigazgatási területén haladnak át: 

- a 8. számú Győr-Sopron-(Ebenfurt) vasútvonala, melyet transzeurópai vasúti árúszállítási 
hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal kategóriába sorol, 

- mai, saját vonalán a 85. számú Győr-Nagycenk II. rendű országos főutat. 
b.) Ezek közül Petőháza térségében találhatóak: 

A térségben további vasútvonalakat jelöl: 
- a 9. számú Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) vasútvonalat egyéb országos törzshálózati 

vasútvonal kategóriába. 
 
Jelöli és pontosítja a térségbe tervezett gyorsforgalmi utak vonalát: 

- az M85. jelű Győr-Sopron (OH) autóutat 
- a tágabb térségben törölte a tervezett M9. jelű gyorsforgalmi utat, melyet a hatályos OTRT 

ismét jelöl 
Jelöli és pontosítja a meglévő és tervezett főutak vonalát: 

- a Fertőendrédet és Fertődöt elkerülő Pomogy-Fertőd-85. számú főút-M85 tervezett II. rendű 
főutat. Ezt a hatályos OTRT a meglevő mellékutak fejlesztéseként 851. számú „(Ausztria) -
Fertőd -85. számú főút” adja meg. 

Jelöli és pontosítja az Országos kerékpárút törzshálózati elemeinek vonalát: 
- A 9. jelű „Dunántúli határmenti kerékpárútvonal, (részben 13-as jelű Euro Velo®)” ennek is 

a 9A jelű fő vonala, mely útvonalegyüttes: Kölked - Sátorhely – Majs…… Csepreg – 
Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – 
Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria) 
településeken halad át. 

- Fertőd – Keszthely kerékpárútvonal: Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – 
Jánosháza – Hévíz – Keszthely /ez utóbbi útvonal új elem a ma hatályos OTrT-ben/ 

 
A hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv feltünteti, pontosítja a térségi 
szerepkörű, megyei szerepkörű közlekedési vonalakat: 
 
a.) Ezek közül Petőháza község közigazgatási területén halad át: 

- A 8519. jelű Petőháza –Fertőd országos mellékút, összekötőút. 
 

b.) Ezek közül Petőháza község térségében találhatóak: 
A település térségét feltáró, a térséget, a szomszédos településeket átszelő országos 

mellékutak: 
- A 8518 jelű, Fertőendréd-Sopron országos mellékút, összekötőút. 
- A 8521. jelű Fertőszentmiklós-Fertőújlak országos mellékút, összekötőút. 
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- A 8529. jelű Kapuvár-Tőzeggyármajor országos mellékút, összekötőút. 
- A 8531. jelű Fertőd-országhatár országos mellékút, összekötőút. 

Jelöli a térségi kerékpárút-hálózat elemeit: 
- A Fertődről Ebergőcre, illetve Vitnyéd-Kapuvár felé indított kerékpárutakat. 
- (Ausztria) - Sopron - Sopron (Balf) 
- Fertőd - Agyagosszergény - Vitnyéd - Kapuvár - Osli - Acsalag - Bősárkány -Rábcakapi - 

Lébény - Öttevény - Abda - Győr 
- Fertőd (Tőzeggyármajor) - Kapuvár – Hövej – Himod – Gyóró – Cirák – Dénesfa - (Vas 

megye) 
- Fertőd-Csapod vonalat, de ez utóbbi vonalszakaszt a hatályos OTRT már a 13. számú Fertőd 

– Keszthely / Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – Jánosháza – Hévíz – 
Keszthely/ kerékpárútvonal részeként jelöli.  

- Fertőd (Tőzeggyármajor) - (Ausztria) 
Jelöli a térség légi közlekedésének az elemeit: 

- A Fertőszentmiklós Meidl Airport nem nyilvános repülőteret, melyet kereskedelmi 
(nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtérként jelöl. 

Jelöli a térségben található határmetszési pontokat: 
- Vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pontot Sarród közigazgatási területén 
- Térségi határátlépési pontot a Pomogyi határátkelőnél 

 
A hatályos településrendezési terv 
 
A hatályos településrendezési terv kitért a település külső, országos, nagytérségi és szomszédsági 
közlekedési kapcsolataira, mind közúti, mind közösségi, mind kerékpáros közlekedés 
vonatkozásában. Megoldást tartalmaz a belső közúthálózat szerkezetének fejlesztésére, tárgyalta a 
keresztmetszeti elrendezéseket, vizsgálta a járműtárolás módjait, tárgyalta a kerékpáros és gyalogos 
közlekedéshálózat fejlesztési lehetőségeit. 
A ma meglévő külső közlekedési kapcsolati rendszert alkotó vonalakon, ahol nem szükséges, ott 
nem változtatunk rajta. 
A most készülő településrendezési tervi felülvizsgálat során a közlekedési munkarész legjelentősebb 
változtatását jelenti az M85. jelű Győr-Sopron/OH/ gyorsforgalmi út belátható időn belüli elkészülte, 
mely jelentősen megváltoztathatja a közlekedési szokásokat, és vélhetőleg /a már forgalomba 
helyezett szakaszok használatának tapasztalatán/ jelentősen csökkenti a 85. számú Győr-Nagycenk 
országos II. rendű főút és ezzel együtt a közlekedésből származó káros hatásokat is. 
A település belterületén kialakult utcahálózati rendszert tiszteletben tartjuk, ám ha szükséges 
javaslatot teszünk módosításukra. A jelen módosítás során a módosuló beépítésre szánt területek 
közlekedési feltáró rendszerét szükség szerint felülvizsgáljuk, ha szükséges módosítjuk a 
meglévőségek lehető legnagyobb mérvű megtartásával, a kialakult közlekedési szokások tiszteletben 
tartásával, a módosítás céljaként megfogalmazottaknak megfelelően. 
 
A jelen településrendezési tervi felülvizsgálat várható közlekedési hatásai: 
 
A jelen településrendezési tervi felülvizsgálata során az egyes területi egységek övezeti besorolása 
jelentősen nem változik és nem szükséges az azokat feltáró közúthálózati elemek besorolásán sem 
változtatni. A tervezett településrendezési változtatásoknak a település mai külső megközelítésekben, 
illetve a belső úthálózatának mai meglévő szerkezetére tekintve nem lesz mérhetően módosító hatása 
a mai állapothoz, illetve az elindított fejlesztésekhez képest. A hatályos településrendezési terv 
jóváhagyása óta jelentősen megváltozott a település belső úthálózati rendszerének használata. A 
cukor gyártás megszűntével elmaradtak a „kampány” béli szállítási csúcsok, és ezzel annak zavaró 
hatása is.  
Mivel a felülvizsgálat során a területhasználat már alapvetően a mai használathoz képest nem fog 
változni, ezért várhatóan nem lesz jelentős, mérhető forgalomnövekedés, ugyanakkor a jelenleg 
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folyó beruházások eredményeképpen jelentős minőségi javulás várható. /ld. a Kertalja utca tervezett 
főúti kikötése mind jobban közelít a megvalósításhoz/ 
A tervezett közúthálózati fejlesztések következtében egyes utak esetében változhat az utakra jutó 
forgalom nagysága és összetétele is. 
A felülvizsgálat során vizsgáltuk, hogy lesz-e jelentős funkcióváltás az egyes területegységeken és 
mivel ilyen nem várható, a járműtárolás rendszerében és módjában sem várható jelentős változás. A 
meglévő, kialakított járműtároló egységek felhasználásával, a hatályos rendezési tervben jelölt 
járműtároló egységek kialakításával a parkolás az egyes területegységeken megoldott, megoldható. 
A jelenleg folyamatban lévő közlekedésépítési beavatkozások, illetve a tervezett módosítások 
következtében a hatályos rendezési tervben szereplő gyalogos, és kerékpáros hálózat kiteljesedik. 
 
1.16.3.Külső közlekedési kapcsolatok 
 
Petőháza település külső közlekedési kapcsolatai igen sokrétű. A település több országos főhálózati 
elemhez közvetlenül is kapcsolódik, ilyenek a vasúti törzshálózathoz, vagy országos főútvonalhoz 
való kapcsolódás, de légiközlekedési létesítmény is mindössze 4,3 km-en belül elérhető. 
Petőháza közigazgatási területén a hatályos rendezési terv jóváhagyása óta nem történtek a ma 
meglévő közlekedési hálózatot érintő, jelentős közlekedésépítéssel járó beavatkozások. A közúti 
közlekedés minőségének jelentős javulását eredményezte a cukorgyártás megszűnése miatt 
bekövetkezett teherforgalomi csökkenés, és eredményezheti a most épülő gyorsforgalmi út 
forgalomba helyezése is.  
Petőháza község külső közúti közlekedési kapcsolatai közül a nagytérségi közlekedési kapcsolatot 
országos főút, míg a szomszédsági kapcsolatokat országos és önkormányzati mellékút biztosítja.  
A különböző szintű térségi központok elérhetősége kiváló, hiszen ezek a településről 
megközelíthetőek gépjárművel, autóbusszal, vagy vasúttal is. 
A nemzetközi, országos és regionális közúti kapcsolatokat a település közigazgatási területét átszelő 
85. számú főút biztosítja. 
 
Központok  Útvonal  Távolság  Átlagos utazási 

idő  
Átlagos utazási 
sebesség  

Megyeszékhely – Győr  M85  66,4 km  61 perc 67 km/h 
Megyeszékhely – Győr  Autópálya 

nélkül  
62,7 km  69 perc 56 km/h 

Régióközpont – Győr  M85  66,4 km  61 perc 67 km/h 
Régióközpont – Győr  Autópálya 

nélkül  
62,7 km  69 perc 56 km/h 

Főváros – Budapest  M1  187 km  123 perc 92 km/h 
 
A térségben már befejeződött az M85. jelű gyorsforgalmi út építése és rövidtávon várható annak 
teljes, országhatárig történő forgalombahelyezése is. 
Az 1505/2016. (IX. 21.) Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő 
megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló Kormány határozat értelmében az M85. 
jelű gyorsforgalmi út érintett szakaszainak megvalósításának tervezett ütemezése: 
 

A tervezett projekt 
A megvalósítás 

tervezett kezdete 
A megvalósítás 

tervezett befejezése 
Sopron megközelítése, M85 Csorna II. – Fertőd-
Endrédmajor csomópont 

2018. III. negyedév 2021. II. negyedév 

Sopron megközelítése M85 Fertőrákos csomópont 
– Oh. 

2018. I. negyedév 2022. I. negyedév 
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2017-ben fejeződött be Az M85-ös autóút 17 km hosszú Csorna elkerülő szakasz építése, majd 2018 
februártól folytatódott a kivitelezés az elkerülő nyugati pontja és Sopron-kelet csomópont közötti 51 
km-es szakaszon. 2020 december 16-án a Sopron-kelet csomópontig tartó szakasz forgalomba 
helyezése megtörtént. A következő, Sopron-Balf csomópontig tartó következő 2,6 km-es szakasz 
építésével folytatódott a gyorsforgalmú út építése. Ennek a szakasznak a forgalomba helyezése ez év 
június 9-én megtörtént. Már folyamatban van a Sopron-Balf csomóponttól a Sopron-Fertőrákos 
csomópontig tartó szakasz építése, melynek várható forgalomba helyezési időpontja 2022 márciusa. 
Már 2020-ban megkezdték a gyorsforgalmú út osztrák határig tartó folytatásának építését. Ennek a 
szakasznak a forgalomba helyezésére várhatóan 2024 őszén kerül sor. 
A gyorsforgalmú út Petőháza térségét érintő szakasza a mai 85. számú Győr-Nagycenk főúttól délre, 
más települések közigazgatási területén valósult meg. A gyorsforgalmi út lekészülte – a már 
elkészült szakaszoknál szerzett tapasztalatok szerint – nagymértékben tehermentesítette a 85. számú 
főutat, de erre ma még pontos, mért adat nem áll rendelkezésre. 
A térségi közúthálózat fejlesztési elképzelései közül, bár nem érinti közvetlenül Petőháza 
közúthálózatát, a hatályos településrendezési terv közlekedési munkarésze tárgyalta a Pomogy – 85. 
számú főút (később M85. jelű gyorsforgalmú út) közé javasolt új főútvonal, mely Fertőd városát K-
ről kerülte volna el. Ezt a tervezett főutat a korábbi megyei területrendezési terv az említett 
településeket elkerülő vonalon tartalmazza, ugyanakkor a hatályos OTrT, illetve az új megyei 
területrendezési terv már a határhoz vezető 8518. jelű és 8531. jelű országos mellékutakból álló 
útvonalegyüttes vonalára jelöli. 
Petőháza település vasúti kapcsolata is kiváló. A település belterületén átvezet a 8. számú Győr-
Sopron-Ebenfurt vasútvonal és Petőháza vasútállomással is rendelkezik. A szomszédos 
Fertőszentmiklós városából indul a 9. számú Fertőszéplak-Nezsider-Bécs vasútvonal, mely 3,2 km 
megtételével elérhető. 
 
 



106 
 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                            Helyzetfeltáró munkarész 

 

1.16.4.Légi közlekedés 
 
Petőháza közigazgatási területe légi közlekedéssel közvetlenül nem érintett, ám a szomszédos 
Fertőszentmiklós városának közigazgatási területén, mintegy 4,3 km távolságra, 1997 óta működik a 
Meidl Airport nem nyilvános repülőtér, mely a megyei területrendezési tervben „Kereskedelmi 
(nemzetközi) repülőtőrré fejleszthető repülőtér” besorolást kapott. A repülőtér kisgépes repülés 
számára vehető igénybe belföldi és nemzetközi forgalomban egyaránt, minden nap 8,00 órától 
napnyugtáig. A fertőszentmiklósi repülőtér olyan nyilvános repülőtér mely határnyitási joggal 
rendelkezik, vagyis nemzetközi fel-leszállóhelyként is használható. 
 
1.16.5.Vízi közlekedés 
 
Petőháza térségében nincs vízi közlekedésre nem alkalmas vízfelület, vagy vízfolyás, így vízi 
közlekedéssel a település közvetlenül nem érintett. 
A legközelebbi belvízi hajózással érintett kikötő a Sopron városához tartozó, Fertőrákosról 
közvetlenül elérhető Fertő tavi vitorlástelep. A kikötő távolsága 33,0 km. 
A Fertő tó magyarországi területén közvetlenül csak itt van hajózásra alkalmas vízfelület. A Fertő tó 
1867-es kiszáradását követően a tó 1880-ra már feltöltődött és átlagos vízmélysége 2-3 méter közötti 
volt. Ekkor indult meg a Fertő tavi vitorlázás. A vitorlás telep a háborúban teljesen elpusztult és csak 
1966-ra elkészült a mai telep alapját is jelentő, cölöpökre épített kikötő és móló. 1989 óta van 
rendszeres hajózás, átkelés és sétahajózás a fertőrákosi kikötőből indulóan a magyar és az ausztriai 
oldalon. A kikötőt is tartalmazó Fertői vízitelep Sopron közigazgatási területére esik.   
A menetrend szerinti járatok indulnak május 1-től szeptember 30-ig naponta a Fertő tó négy kikötője 
Fertőmeggyes-Ruszt-Fertőrákos-Illmic között. Májustól októberig – igények szerint – naponta akár 
többször is indítanak sétahajózást, csoportos utakat is. 
 
1.16.6.Kötöttpályás közlekedés 
 
Petőháza külső, térségi kapcsolataira jellemző a sokrétűség és az országos fő közlekedési elemekkel 
való ellátottság. A település rendelkezik vasúti kapcsolattal is, a község területét átszeli a 8. számú 
Győr-Sopron-(Ebenfurt) vasútvonal, mely vonalon, Petőháza belterületén a település közúti 
gerincéhez kapcsolódóan vasútállomással is rendelkezik. A szomszédos Fertőszentmiklós városában, 
a 85. számú és a régi főúton alig 3,2 km-re található a következő vasútállomás. Innen indul a 9. 
számú Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) vasútvonal, mely Bécs felé ad közvetlen vasúti kapcsolatot. 
 
A 8. számú Győr-Sopron-(Ebenfurt) vasútvonal: 
 
A 8. számú vasútvonal átmetszi Petőháza község közigazgatási területén, sőt belterületét is, és ott 
vasútállomással rendelkezik. A vasútvonal kezelője a GySEV. 
Az állomás a korábbi cukorgyártás okán jelentős rendezővel is rendelkezik, és a fő vonalhoz egy 
nagy kiterjedésű iparvágány hálózat tartozik a volt cukorgyár területén belül. 
A vonal villamosított, és ma még egyvágányú, 120 km/h sebességre kiépített, jó állapotú, de az 
érintett szakasz már rendelkezik a kétvágányúsítás terveivel is. 
A 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal közvetlen kapcsolatot biztosít mind Sopronnal, mind a 
megyeszékhellyel, Győrrel, így a szomszédsági, regionális és nemzetközi kapcsolatok hordozója is. 
Petőháza vasúti megállóhelyen csak a személyvonatok állnak meg, mely 2020-ban 17 járatpárt 
jelent. Az érintett vonalon Sopron 22 perc alatt, Győr 1 óra 07 perc alatt érhető el.  A szomszédos 
Fertőszentmiklós vasútállomáson naponta átlagosan 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.  
A vonalon egyre jelentősebb a környezetkímélő teherszállítások előtérbe kerülésével miatt 
megnövekedett teherforgalom. 
A vonal kétvágányúsítása, és emelt szintű sebességre való fejlesztése várható, amely természetesen 
az alépítmények, információs rendszerek korszerűsítését is eredményezi. Hosszútávon a forgalom 
várhatóan növekedni fog, ám annak zavaró hatása nem növekszik, talán némileg csökkenhet is. 
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Vizsgáltuk a vasúti közlekedésből származó, hosszútávon várható zajterhelést a vonal Petőháza 
közigazgatási területét érintő szakaszán, mind a nappali, mind az éjszakai forgalomra. 
A vasúti közlekedésből származó zajterhelést az MSZ-07-2904-1990 Közlekedés Ágazati Szabvány 
alapján megállapított vonatkategóriák, és számítási módszer szerint számítottuk. 
 
Forgalmi adatok felvétele: 
 
  nappal éjjel 

Vonattípu
s 

Vonatfajta db 
Sebessé
g 
km/ó 

Hossz m db 
Sebessé
g 
km/ó 

Hossz m 

személy 

Nemzetközi gyors    (1) 2 120 120 - - - 
Belföldi expressz     (2) 2 120 120 - - - 
Belföldi gyors          (3) 8 120 120 - - - 
Távolsági személy   (4) 0 - - - - - 
Helyi személy          (5) 5 100 70 3 100 70 
Szerelvényvonat      (6) 0 - - - - - 
Postavonat               (7) 2 120 70 - - - 

teher 

Gyorsteher               (8) 0 - - - - - 
Irányvonat               (9) 22 100 500 12 100 500 
Közvetlen teher      (10) 0 - - - - - 
Tolatós teher          (11) 4 80 100 - - - 
Forda teher             (12) 0 - - - - - 

 
Az egyes vonatfajták 1 órára vonatkozó évi átlagos óraforgalma: 
 
Nappal Éjszaka 
Q n1 =0,125 - 
Q n2 =0,125 - 
Q n3 =0,500 - 
Q n5 =0,313 Qé5=0,375 
Q n7 =0,125 - 
Q n9 =1,375 Qé9=0,750 
 Q n11=0,250 - 

 
A kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározása 
 
Nappal 
Vonattípus Loi 10 lg Qi 10 lg  li 

           loi 
20 lg vi 

          voi 

LAeqi 

Nemzetközi gyors 57 -9,030 -3,980 1,584 45,574 
Belföldi expressz 57 -9,030 -3,980 1,584 45,574 
Belföldi gyors 57 -3,010 -3,980 1,584 51,940 
Távolsági személy - - - - - 
Helyi személy 57 -5,045 -6,320 0 45,635 
Szerelvényvonat - - - - - 
Postavonat 57 -9,030 -6,320 1,584 43,234 
A személyforgalom egyenértékű A-hangnyomásszintje:  54,57 dB 
Gyorsteher - - - - - 
Irányvonat 61 1,383 -1,461 0 60,922 
Közvetlen teher - - - - - 
Tolatós teher 61 -6,21 -8,451 -1,938 44,401 
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Forda vonat - - - - - 
A teherforgalom egyenértékű A-hangnyomásszintje:       61,02 dB  
Eredő egyenértékű A-hangnyomásszint nappal:               61,91 dB 

 
 
Éjjel 
Vonattípus Loi 10 lg Qi 10 lg  li 

           loi 
20 lg vi 

          voi 

LAeqi 

Nemzetközi gyors - - - - - 
Belföldi expressz - - - - - 
Belföldi gyors - - - - - 
Távolsági személy -  - - - 
Helyi személy 57 -2,04 -6,320 0 48,640 
Szerelvényvonat - - - - - 
Postavonat - - - - - 
A személyforgalom egyenértékű A-hangnyomásszintje:  48,64 dB 
Gyorsteher - - - - - 
Irányvonat 61 1,250 -1,461 0 60,789 
Közvetlen teher - - - - - 
Tolatós teher - - - - - 
Forda vonat - - - - - 
A teherforgalom egyenértékű A-hangnyomásszintje:      60,79 dB 
Eredő egyenértékű A-hangnyomásszint nappal:              61,05 dB 

 
A nappali forgalomra számítva: 
LAeq, személy, nappali(25)  = 54,57 dB 
LAeq, teher,      nappali(25)  = 61,02 dB 
LAeq, eredő,     nappali(25)  = 61,91 dB 
Az éjszakai forgalomra számítva: 
LAeq, személy, éjszakai(25)  = 48,64 dB 
LAeq, teher,      éjszakai(25)  = 60,79 dB 
LAeq, eredő,     éjszakai(25)  = 61,05 dB 
 
Az észlelési ponton várható egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározása 
A korrekciós tényezők értéke: 

Kd = 15 lg 25,           ahol d a vágány középvonala és az észlelési pont közötti 

            d              szabad terület hangelnyelő tulajdonságú  
Ke = 0             hegesztett sínkötésű pálya  
 
A számított LAeq(d,h) egyenértékű A-hangnyomásszint értéke: 
Nappali forgalomra: 

LAeq(d,h)  = 61,91  dB 
Éjszakai forgalomra: 
LAeq(d,h)  = 61,05 dB 
 
A számított LAeq(d,h) egyenértékű A-hangnyomásszint értékek alapján a vasúti közlekedés 
zajhatásának hatásterülete a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján: 
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Határérték: 
 
Zajtól védendő terület Autópálya; autóút; I. rendű főút; II. rendű főút; 

autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és 
pályaudvara; repülőtér, illetve 
helikopterállomás, -leszálló-hely mentén 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű); 
Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű) 

Nappal Éjjel 
6-22 óra 22-06 óra 

65 55 

 
Nappali forgalomra: 
A referencia távolságban (25 m) a számított LAeq(d,h) egyenértékű A-hangnyomásszint értéke 61,91 
dB, ami a rendeletben megállapított, megengedett  (65 dB) határérték alatt marad. 
 
Éjszakai forgalomra: 
A referencia távolságban (25 m) a számított LAeq(d,h) egyenértékű A-hangnyomásszint értéke 61,05 
dB, ami meghaladja a rendeletben megállapított határértéket (55 dB),  = 6,05 dB értékkel. 
Hatásterület: 63,28 m. 
 
Összefoglalva: 
 
A vasúti közlekedésből származó, számított zajterhelés a 8. számú Győr-Sopron vasúti fővonalon, 
Petőháza közigazgatási területét érintő szakaszon, hosszútávon, nappal 61,91 dB, éjjel 61,05 dB. A 
vasúti forgalomból származó zajterhelés, a rendelet által előírt határértéket nappali időszakban, a 
referencia (25 m) távolságon nem haladja meg, az éjszakai időszakban túllépi azt. Hatásterület a 
vágány középvonalától számítva: nappal 10,0 méter, éjjel 63,3 méter. 
 
A 9. számú Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) vasútvonal: 
 
A 9. számú Fertőszéplak-Nezsider-Bécs vasútvonal a szomszédos Fertőszentmiklós vasútállomásról 
indulóan közvetlen vasúti kapcsolatot ad a Fertő-mentével, Nezsiderrel és Béccsel. 
A Fertőszentmiklós-Pomogy-Nezsidér vasútvonal a Fertő Vidéki Helyi Érdekű Vasút Rt. egyik 
vonala és magyarországi szakaszának kezelője a GySEV. A vasútvonalat 2004-ben korszerűsítették, 
az érintett szakaszán az alépítmény cseréje, a pálya felújítása, a szakasz villamosítása már 
megtörtént. Ennek a vonalnak a magyarországi szakaszán még egy megállóhely van, a szomszédos 
Fertőd városának határában, a Fertőszéplak- Fertőd megállóhely. Az érintett vonalon Nezsider 51 
perc alatt, Bécs 1 óra 37 perc alatt érhető el.  
Ma a 9. számú vasútvonalnak is nő a személyszállításban betöltött szerepe, – naponta már 7 járatpár 
közlekedik, /melyeken kerékpár is szállítható/ de egyre nagyobb a teherforgalma. Ennek a vonalnak 
is jelentősen megnövekedhet forgalma a környezetkímélő szállítások előtérbe kerülésével.  
 
Közúti közlekedés 
 
Petőháza külső közúti közlekedési kapcsolatait, kapcsolódását a nemzetközi, országos, térségi 
kapcsolatokat biztosító közlekedéshálózatokhoz a települést feltáró, a település közigazgatási 
területébe belemetsző 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút adja. 
A település szomszédsági kapcsolatait mellékutak biztosítják: a 8519. jelű országos mellékút 
Fertőszentmiklós és Fertőd városok felé, míg a Petőháza-Fertőendréd önkormányzati mellékút 
Fertőendréd felé ad közvetlen közúti kapcsolatot. 
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1.16.7.Térségi közúti közlekedési kapcsolatok: 
 
Gyorsforgalmi utak: 
 
2020 december 16-án forgalomba helyezték az M85. jelű gyorsforgalmi út Petőháza térségét érintő, a 
csornai elkerülőtől a Sopron-kelet csomópontig tartó szakaszt. 
Ez a vonalszakasz nem érinti Petőháza közigazgatási területét, a vonal Fertőszentmiklós, Fertőendréd 
közigazgatási területén húzódik, a településektől délre és legrövidebb elérési útvonalat a mai 85. 
számú főút és a 8648. jelű, „M85 Fertőd-Endrédmajor csp. 85. sz.” elnevezésű, országos mellékút, 
összekötőút útvonalegyüttes adja. Ennek a csomópontnak a távolsága 4,625 km a település 
centrumától. 
 
Főutak: 
 
Ma Petőháza település nemzetközi, országos és regionális közúti kapcsolatokat a település 
közigazgatási területét átszelő 85. számú főút biztosítja. 
Petőháza térségében a korábbi a területrendezési tervek egy olyan főút megvalósítását is 
előirányozták, mely az M85. jelű gyorsforgalmi utat Fertőendréd és Fertőd elkerülésével kapcsolta 
össze a pomogyi határátkelővel. A hatályos területrendezési tervek ezt a vonalat már nem 
szerepeltetik, helyette a „851. sz. főút (Ausztria) – Fertőd – Fertőszentmiklós térsége – (85. sz. főút)” 
elnevezéssel nevesíti a 85. számú főút-Fertőd- országhatár (Pomogy) tervezett országos II. rendű 
főutat. 
Petőháza térségében a 85. számú főút és az M85. jelű gyorsforgalmú út kapcsolatának 
megteremtésére, megvalósították a 8648. jelű, „M85 Fertőd-Endrédmajor csp. 85. sz.” elnevezésű, 
országos mellékútat, összekötőútat, vagyis egyelőre a főúti szintű kapcsolat elmaradt. 
 
A 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút 
 
A főút országos II. rendű főúti besorolású, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatóság, Üzemmérnökség: Fertőszentmiklósi mérnöksége. A Petőházával 
határos szakasza külterületi kiépítettségű. Az út érintett szakaszának kiépítése megfelel a vonatkozó 
előírásoknak, magassági vonalvezetése síkvidéki, vízszintes vonalvezetése kategóriájának megfelelő. 
A szakasz átlagos napi forgalma 2018-ban 11638 db jármű/nap volt, melyből 1645 db volt a 
nehéztehergépjármű és járműszerelvény /kamion/ forgalom. 
A főút a település beépített részétől délre, csak egy rövidebb szakaszon Ny-K irányba szeli át a 
közigazgatási terület délre kinyúló részét, és onnan, a főút korábbi, mára már felhagyott szakaszának 
csatlakozásától /az 54+106 kmsz/ keleti irányba a település déli oldali közigazgatási határán vezet. 
A települést átszelő szakaszát Spar útnak nevezik. Ebből a Spar útból ágazik ki – még 
Fertőszentmiklós közigazgatási területén, települési átkelési szakaszon – a település fő közlekedési 
gerincét adó 8519. jelű Petőháza-Fertőd összekötőút egy jelzőlámpás biztosítású útkereszteződéssel. 
A 85. számú főút a 8519. jelű út kiágazásától keletre előbb felfűzi a főút hajdani vonalát, majd a 
Petőházára bevezető un. „Fekete utat” /a hajdani répa szállító utat/, itt üzemanyag töltőállomás is 
található, majd a Dózsa György utca délre, a temető felé kivezető ágát. Ezt követően egy 
félsorompós-, fénysorompós biztosítású szintbeni vasúti átjáróval keresztezi a 8. számú Győr-
Sopron-(Ebenfurt) vasútvonalat, majd a Kerekes utca vonalára tervezett gyűjtőúti kicsatlakozás 
tervezett csomópontja következik és így lép át Fertőendréd területére. 
A szintbeni vasúti átjáró, és az üzemanyagtöltőtől kezdődően a csomópontok kivilágítása már 
megtörtént. Célszerű lenne a települést érintő, enyhén kígyózó vízszintes vonalvezetésű szakaszon a 
kétoldali kísérő növényzet telepítése, mely éjszakai vezetésnél, illetve rossz látási viszonyok között 
jelentős közlekedésbiztonsági többletet eredményezhetne. 
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A 851. számú „(Ausztria) - Fertőd -85. számú tervezett II. rendű főút 
 
Ez a tervezett főút nem érinti Petőháza közigazgatási területét, a térségi közlekedési kapcsolatoknál 
van jelentősége. Ez a főút kapcsolja majd össze a 85. számú főutat a pomogyi határátkelővel. A 
tervezett főút a 8518. jelű, és a 8531. jelű összekötőutak vonalán valósul meg, beleértve Fertőendréd 
község és Fertőd városának beépített részén átvezető települési átkelési szakaszokat is. 
 
Szomszédsági közúti közlekedési kapcsolatok: 
 
A település szomszédsági kapcsolatait mellékutak biztosítják: 
 

b.a.) a 8519. jelű Petőháza-Fertőd országos mellékút, összekötőút,  
b.b.) a Fertőendrédre vezető önkormányzati mellékút, településközi út 
 

A 8519. jelű Petőháza-Fertőd országos mellékút, összekötőút 
 
Ez az országos mellékút a Fertő tó menti településeket felfűző 8518. jelű országos mellékút és a 85. 
számú főút közötti kapcsolatot biztosító összekötőutak egyike, mely elnevezésének megfelelően 
ténylegesen összekötést biztosít. Ezek a célszerű összekötések a hajdani vonalukon, a hajdani 
szerepüknek megfelelően alakultak ki, maradtak meg és látják el feladatukat. Ilyen összekötések 
majd minden Fertő menti településnél kialakultak. A Petőháza összekötő útnak is ez a fő feladata, 
mindemellett a települési átkelési szakasza ma már lakóingatlanokat is feltár. 
Ez a 8519. jelű Petőháza-Fertőd összekötőút Fertőszentmiklós Városának közigazgatási területén egy 
jelzőlámpás biztosítású útkereszteződésnél ágazik ki a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű 
főútból, települési átkelési szakaszából, annak 54+523 kmsz-nél. Az összekötőút Fertőszentmiklóson 
induló szakasza és folytatásában Petőháza belterületén, egészen az Ikva hídig egy összefüggő, egy 
egységet képező települési átkelési szakasz, amit teljes hosszában Kinizsi utcának neveznek. A 
Petőháza és Fertőszentmiklós közötti átmenetet csupán a lakott hely kezdete- vége tábla, és a 
szelvényezés szerinti jobb oldali egy rövid szakaszon hiányzó járda érzékelteti. 
Ez az út Petőháza fő közlekedési tengelye is, felfűzi a többi gyűjtő és lakóutcát, az intézményeket és 
a fontos termelő egységeket. 
Az út már Petőháza közigazgatási területén szintben keresztezi a 8. számú Győr-Sopron-(Ebenfurt) 
vasútvonalat, mely vasúti átjáró fénysorompós-, félsorompós biztosítású. A település északi felén 
éles, közel 90o-os töréssel északnak fordul, átvezet az Ikván és egy hosszú egyenes külterületi 
szakasszal éri el Fertőd város közigazgatási területén a 8518. jelű Fertőendréd-Sopron országos 
mellékutat. A 2976 m hosszú út 8518. jelű útba való csatlakozás már Fertőd belterületi szakaszára 
esik, a 2+934 kmsz-ben. Az útcsatlakozás geometriája nem túl szerencsés, mivel az alárendelt 
petőházi összekötőút vonalazásának egyenes folytatása a 8518. jelű út /itt már Mentes Mihály 
utcának nevezik/, míg a fölé rendelt 8518. jelű út Fertőendréd felé elkanyarodik. Az út forgalma a 
2018. évi országos keresztmetszeti forgalomszámlálás adatai szerint ÁNF2018=1306 jármű/nap volt, 
melyből 7 jármű tartozott a nehéztehergépjármű kategóriába. 
 
A Fertőendrédre vezető önkormányzati mellékút, településközi út 
 
Ez a spontán kialakult közúti kapcsolat a két település közötti lassúforgalmi kapcsolat rögzülésével 
jött létre. Ez az út a Dózsa György utca ÉK-i folytatásában alakult ki. A mintegy 360 méter 
hosszúságú Fertőendréd közigazgatási területére eső külterületen áthaladva csatlakozik a 
fertőendrédi Temető utcába, mely Fertőendréd fő közlekedési tengelyéből, a 8518. jelű összekötőút 
települési átkelési szakaszából, a Fő utcából ágazik ki. Ez az út a két szomszédos település központja 
között úgy teremt közvetlen közúti kapcsolatot, hogy elkerüli a nagyforgalmú országos útvonalakat, 
és mindezek mellet jelentős útvonal rövidítést tesz lehetővé, vagyis az út használata biztonságos és 
gazdaságos. Mindezeken túl a petőházi Petőfi Sándor utca, Dózsa György utca és a fertőendrédi 
Temető utcák által alkotott útvonalegyüttes a szükséges helyen kapcsolja össze a 8518. jelű és 8519. 
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jelű utakat. A kapcsolatért nem kell a 85. számú főutat igénybe venni /pl. lassúforgalommal/, és nem 
kell Fertődig elkerülni. 
A hatályos településrendezési terv Petőházán a Kinizsi Pál utca ÉK-i folytatását elvezeti egy 
tervezett útszakasszal az útvonalegyüttes vonaláig, mely megoldást, annak célszerű volta miatt, jelen 
tervben változatlanul szerepeltetjük. 
 
Forgalmi vizsgálat és forgalmi értékelés 
 
A forgalmi vizsgálatnál és a forgalmi értékelésnél jelen esetben meghatározó elemek a település 
közigazgatási területén áthaladó országos közutak: a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű 
főút 52+692 kmsz és 54+365 kmsz közötti szakasza, valamint a 8518. jelű, Petőháza-Fertőd országos 
mellékút települési átkelési szakasza. 
 
A vizsgált időtáv 
 
A főút és a mellékút keresztmetszeti forgalmának figyelemmel kísérése folyamatos és ezekről az 
utakról megfelelő minőségű, és pontosságú adat áll rendelkezésünkre. 
A településrendezési eszközök közül a közlekedési munkarész tartalmi követelményeinek 
meghatározásánál Petőháza települést a forgalmi vizsgálatok szempontjából „B” kategóriába 
soroltuk, azaz olyan városi státusz nélküli település, melyen országos jelentőségű közlekedési 
vonalak vezetnek át. Ez esetben a forgalmi vizsgálatokhoz megfelelnek az országos keresztmetszeti 
forgalomszámlálás öt évnél nem idősebb adatai. 
Jelen településrendezési terv készítése során a forgalom várható nagyságának meghatározásához a 
számítás alapját az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 02.01.31 „Közutak távlati forgalmának 
meghatározása előrevetítő módszerrel” képezte. 
A számításhoz részben „Az országos közutak 2018. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” 
értékeit használtuk fel, illetve a főút esetében a számítások alapját az „M85 gyorsforgalmi út”, 
„Csorna II. – Pereszteg – Sopron – Országhatár közötti szakasz”, „1.2 TERVEZÉSI SZAKASZ”, 
„Fertőd-Endrédmajor csomópont – Nagylózs 51+600 – 67+150 km sz.”elnevezésű, a FŐMTERV 
Mérnöki Tervező Zrt. engedélyezési tervének, műszaki leírásában szereplő forgalmi adatok 
képezték. 
A forgalmi fejlődés vizsgálati időtartama: 15 év, ezért a forgalmi tervezés során a tervezési 
forgalmakat 2033 évre vetítettük előre. 
 
Várható forgalom nagyságok 
 
Ebben a fejezetben meghatározzuk a település közigazgatási területén lévő országos közutaknak a 
mai forgalmából (2018) generált, hosszútávra (2033) prognosztizált forgalmát. 
 
A vizsgált út: 
85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főút 52+692 kmsz és54+365 kmsz közötti szakasza 
 
Petőháza a 85. számú Győr-Nagycenk országos II. rendű főúttal közvetlenül csatlakozik az országos 
fő közlekedési hálózathoz. Az érintett szakasz az 52+692 kmsz-től az 54+365 kmsz-ig tart. A főút 
keresztmetszeti forgalmának figyelemmel kísérése folyamatos és ezekről az utakról megfelelő 
minőségű, és pontosságú adat áll rendelkezésünkre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, mint az 
állami utak kezelőjének a „Közúti forgalom figyelemmel kísérése 2018” I. kötetének adatai szerint a 
85. számú főút érintett szakaszának átlagos napi forgalma 2018 évben ÁNF2018=11 638 jármű/nap 
volt, melyből 1645 jármű tartozott a nehéztehergépjármű kategóriába. 
Az érintett szakasz forgalmát – a már forgalomba átadott gyorsforgalmi útszakaszokkal 
párhuzamosan haladó főúti szakaszok forgalmi tapasztalatai által igazoltan is – várhatóan jelentősen 
lecsökkentek, azaz ennek a szakasznak a várható forgalmát is befolyásolja majd az M85. jelű Győr-
Sopron /OH/ térséget tehermentesítő szakaszának forgalomba helyezése. 
Az érintett útszakasz várható forgalmának meghatározásánál a gyorsforgalmú út engedélyezési 
tervének tervezője a közúti hatások szakszerű előre becslése érdekében kifejlesztett komplex 
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közlekedési modellezést alkalmazta, jelen szakaszra vonatkozóan a nemzetközileg akkreditált és 
széles körben használt VISUM programot. Az alkalmazott közlekedési modell felépítésében 
nagymértékben támaszkodik a „Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” munkához 
fejlesztett közúti modellben szerzett tapasztalatokra. A forgalmi modell elkészítéséhez a 
keresztmetszeti és csomóponti forgalomszámlálások értékek, mint kalibrálási és validálási értékek 
álltak rendelkezésre. 
A gyorsforgalmi út 2021 évi forgalomba helyezését követően az úthasználati szokások 
megváltoznak, és akárcsak a már átadott szakaszok esetében /ld. Enese/ a főútra jutó forgalom 
jelentősen lecsökken. 
 

 
 
Az érintett szakaszon 2021-ben a gyorsforgalmi úton a várható napi forgalom ÁNF2021=8 300 
jármű/nap lesz, és a 85. számú főút mai ÁNF2018=11 638 jármű/nap forgalma ÁNF2021=3 900 
jármű/nap-ra esik vissza. Ez láthatóan csak 1/3-a a mai forgalomnak. Ennél viszont még nagyobb a 
jelentősége annak, hogy a terv távlatában – várhatóan, az alkalmazott modell szerint – a forgalom itt 
már nem fog ugrásszerűen megnövekedni.  
A gyorsforgalmi út tervezői 2034-re az M85. jelű gyorsforgalmú út Petőházát elkerülő szakaszára 
ÁNF2034=13 900 jármű/nap forgalmat prognosztizáltak. Azzal számoltak, hogy a forgalomnak az 
autóútra való átterhelődésével a 85. számú, az érintett szakaszán a forgalom lecsökken oly annyira, 
hogy a természetes forgalom növekedés figyelembevételével is 2034-re csak ÁNF2034=4 650 
jármű/napra növekszik vissza. 
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Mindezeket figyelembe véve megadható a 85. számú főút Petőházával érintett szakaszán, 2034-ben 
mekkora lesz a közúti közlekedésből származó zajterhelés. 
 
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 ÁNF [j/n] 
1 Személy- és kisteher-gépkocsi 3975 
2 Szóló autóbusz   286 
3 Csuklós autóbusz      0 
4 Könnyű tehergépkocsi    182 
5 Szóló nehéz tehergépkocsi     75 
6 Tehergépkocsi szerelvény     75 
7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár     67 
 Összes: 4650 

Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma 
 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos forgalom 
Jármű/nap 

I. 3975 
II.   610 
III.     75 

 
Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 
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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. 
 
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 vizsgált út: 
a 8519. jelű Petőháza-Fertőd összekötőút települési átkelési szakasza 
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: 
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   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 
 
A járműosztályonkénti meglévő és várható összes forgalom: 
 
Megnevezés Járműosztály 
 

SZG
K 

KTG
J 

BUSZ 
E 

BUSZ
CS 

KN 
TG
K 

N
T
G
K 

POT
K 
TGK 

NY 
SZER 

SPEC 
MK
P 

KPF 
LAS
SU 

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. 
A közúti közlekedésből származó zaj számítása 
a 8519. jelű  összekötőút  0+000 kmsz és 1+283 kmsz közötti  érvényességi szakaszára  2033 évre 
A zajszámítást az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 03.07.42. „Közúti közlekedési zaj számítása” 
alapján készítettük el. 
A számítás alapját „Az országos közutak 2018 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatai 
képezik. 
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Az érintett útszakaszra vonatkozó nagytávon várható forgalom nagyságát az Útügyi Műszaki 
Előírások e-UT 02.01.31. „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 
adtuk meg. 
Feltételezzük: 

 Az érintett útszakasz forgalmi terhelését befolyásoló jelentős úthálózati változások nem 
lesznek 

 A várható forgalom összetétele a természetes forgalomfejlődésen kívül akusztikai 
szempontból jelentősen nem változik (független pályás kerékpárút építése várható) 

 A sávok száma várhatóan nem változik (marad 2 sávos) 
 Az út burkolata hosszútávon akusztikai szempontból jó minőségűnek lesz tekinthető 
 Az érintett szakasz topográfiai adottságaiból, elhelyezkedéséből, hálózati helyzetéből 

adódóan nem akadályozott forgalomáramlású 
 Az egyes járműfajtákra megengedett haladási sebességek nem változnak. 

 
A hosszútávon várható forgalom nagysága járműosztályonként 

 
Járműosztályok megnevezése 

Átlagos 
Forgalom 
Jármű/nap 

1 Személy- és kisteher-gépkocsi             1214 
2 Szóló autóbusz    9 
3 Csuklós autóbusz    0 
4 Könnyű tehergépkocsi   12 
5 Szóló nehéz tehergépkocsi    3 
6 Tehergépkocsi szerelvény    0 
7 Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár    26 
 Összes: 1264 

 
Az akusztikai járműkategóriák várható átlagos napi forgalma 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos forgalom 
Jármű/nap 

I.   1214 
II.       47 
III.        12 

 
Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó átlagos óraforgalom: 

Akusztikai 
járműkategória 

nappal éjjel 

Ain 
Qin 
jármű/óra 

Air 
Qie 
Jármű/óra 

I. 0,91       69,05 0,09   13,68 
II. 0,91       12,67 0,09   0,53 
III.         0,90 0,68 0,10   0,15 

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. 74,0    -14,90 59,10 74,0 -21,93 52,07 
II. 77,8 -22,26 55,54 77,8 -36,05 41,75 
III. 81,9 -34,95 46,95  81,9 -41,53     40,37 
Laeq(7,5)    60,80   52,71 
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A hosszútávon várható forgalomból eredő közlekedési zaj számításánál csak a távolságból eredő 
zajcsillapítást vettük figyelembe. 
A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint, LTH értékét a 27/2008.(XII.3.)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] 60,80   52,71 

LTH [dB] 60,00  50,00 

Hatásterület d  [m] 8,69   12,35 

 

2033-ban, amennyiben nincs hangelnyelő tulajdonságú terület /pl. füves park, sövény, stb./ az 
útburkolat és a telekhatár között, úgy várhatóan a közlekedésből eredő zaj az út tengelyétől mérten 
12,5 méterre fog az előírásokban rögzített megengedett szint alá csökkenni. 
 
1.16.8. Belső közlekedési hálózat 
 
A település belső úthálózatának gerincét a településen átvezető mellékutak, – országos, illetve 
önkormányzati mellékutak – valamint a települési úthálózat és a főút közötti közúti kapcsolatot adó 
utak biztosítják. 
A település életének tengelye a 8519 jelű Fertőszentmiklós-Petőháza-Fertőd összekötőút átkelési 
szakasza, mely a településen belül a Kinizsi Pál utca nevet viseli. 
Ez az utca a 85. számú főút új fertőszentmiklósi átkelési szakaszától indul, felfűzi és kiszolgálja a 
főút és a vasút közötti lakóterület. 
Ezt követően ez az út szintben keresztezi a 8. számú Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonalat, illetve a 
vasúti átjáró előtt csatlakozik bele a 85. számú főúttal kapcsolatot adó másik útvonal, a 269/126 hrsz-
ú út, az un. „fekete út”. 
A vasúti átjárót követően ez az út tárja fel a település jelentős intézményeit: postát, az iskolát, 
polgármesteri hivatalt, templomot, kereskedelmi, szolgáltató létesítményeit, ipari létesítményeit, 
lakóingatlanokat szolgál ki, illetve ebbe az útba csatlakozik gyűjtőutak és a lakóterületeket feltáró 
lakóutcák egy része. 
A település belső úthálózatának szerkezetén látványosan nyomon követhető a település fejlődése, 
illetve fejlődésének ütemei, sőt annak egyes időszakaszai is. 
 
1.16.9. Keresztmetszeti elrendezések, szabályozási szélességek 

 
Az egyes utcák keresztmetszeti elrendezése, és szabályozási szélessége egymással szorosan 
összefüggő dolog, így értelemszerűen azokat egy fejezetben tárgyaltuk.  
A település közlekedéshálózatának gerincét képező utak, illetve a külső közúti kapcsolatokat 
biztosító utak a meglévő vonalukon maradnak, többnyire a már kialakult szabályozási 
szélességükkel. 
A településrendezési terv felülvizsgálata során a meglévő utak szabályozási szélességét lehetőség 
szerint a korábbi rendezési tervben jelöltnek megfelelően szabtuk meg. 
A település belső közúthálózata kialakultnak tekinthető. A belső közúthálózat gerincét képező utak 
általában megfelelő közterületi szélességűek. A kiszolgáló utak burkolatának minősége, esetenként 
szerkezete, több helyen a burkolat szélessége, helyenként hiánya – ez főleg az új beépítésű 
területeknél jelent problémát. A burkolatok felújítása, az elmúlt évek során ütemesen, a rendezési 
tervben meghatározottak szerint elkezdődött. A burkolt utak aránya jó. 
Jelen terv készítésekor, a belső úthálózat esetében a korábbi rendezési tervekben, illetve a már 
meglévő beépítéseknél használatos szabályozási szélességeket vettünk figyelembe, és azokat, ha 
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lehetséges meglévőnek, megmaradónak tekintettük, illetve a keresztmetszeti elrendezéseknél is a 
meglévőségeket tekintetjük a tervezés alapjának. Ezek a következők voltak: 
„A közutak kialakításánál alkalmazkodni kell a település hagyományaihoz, illetve a már kialakult 
arculathoz. Így lakóutcák esetében 4,0, illetve 5,0 m-es aszfaltrendszerű, az út tengelyében 
elhelyezett útburkolattal és kétoldali, az ingatlanhatárokhoz igazodó járdával kell számolni. Az 
utcákban helyet kell biztosítani a kétoldali nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszer számára. Az 
utcák arculatát, hangulatát meghatározzák az utcafásítások, így a járdákat kísérő árnyékadó 
növényzet elhelyezésével az új utcák kialakításánál számolni kell. 
A tervezett gyűjtőutaknál 22,0 m-es szabályozási szélességgel és a lakóutcákhoz hasonlatos 
keresztmetszeti elrendezéssel kell számolni. A „településközi” utak külterületi szakaszán legalább 
12,0 m-es szabályozási szélességű utat kell kialakítani, mely 8,0 m-es útkoronát és nyíltárkos 
csapadékvíz elvezetést foglal magába.”  
A települési úthálózat felszíni vízelvezetése többnyire megoldott, egyes településrészeken egységes 
hálózatot képez, több helyen a vízelvezető rendszer burkolása is megtörtént, illetve egyes 
felújításoknál burkolt folyókákat alkalmaztak. 
Egyes területeken, főleg az új beépítésű helyeken még hiányoznak a járdák, így azok ott még nem 
alkotnak összefüggő gyalogos úthálózati rendszert, illetve többnyire ezeken a helyen még hiányzik 
az árnyékadó növényzet is. A járdák pótlása folyamatos, ezek többnyire a hatályos rendezési terv 
által meghatározott helyen, módon és paraméterekkel történik. Jellemzően, az utóbbi években 
kialakított járdák esetében már előre gyártott, kiselemes beton burkolatot alkalmaztak a járdák, terek, 
díszburkolatok kialakításánál. 
 
1.16.10. Közforgalmú közlekedés 
 
A felülvizsgálat során vizsgáltuk, hogy lesz-e a hatályos településrendezési tervben jelöltekhez 
képest jelentős, többlet közforgalmú közlekedési igényt gerjesztő funkcióváltás, vagy jelentős 
mértékű lakóterület fejlesztés és mivel ilyen nem várható feltételezzük, a hatályos településrendezési 
terv által megfogalmazott közforgalmú közlekedés fejlesztéshez képest jelentős változtatásra nincs 
szükség. 
A település közigazgatási területén áthaladnak mind közúti, mind vasúti főközlekedési vonalak, így a 
település közforgalmú közlekedésében /tömegközlekedési kiszolgálásában/ mind a közút, mind a 
vasút részt vesz. 
 
Vasúti 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 a 
település közúti gerincéhez kapcsolódóan, a település centrumától mindössze 300 méterre, vagyis 
rágyaloglási távolságon belül a van.  
Ezenkívül a szomszédos Fertőszentmiklós városában, a 85. számú és a régi főúton alig 3,2 km-re 
található a következő vasútállomás. Innen indul a 9. számú Fertőszentmiklós-Nezsidér (Bécs) 
vasútvonal, mely Bécs felé ad közvetlen vasúti kapcsolatot. 
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. 
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.  
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A 9. számú Fertőszéplak-Nezsider-Bécs vasútvonal a szomszédos Fertőszentmiklós vasútállomásról 
indulóan közvetlen vasúti kapcsolatot ad a Fertő-mentével, Nezsiderrel és Béccsel. 
A Fertőszentmiklós-Pomogy-Nezsidér vasútvonal a Fertő Vidéki Helyi Érdekű Vasút Rt. egyik 
vonala és magyarországi szakaszának kezelője a GySEV. A vasútvonalat korszerűsítették, a 
villamosítása már megtörtént. Az érintett vonalon Nezsider 51 perc alatt, Bécs 1 óra 37 perc alatt 
érhető el.  
Ma a 9. számú vasútvonalnak is nő a személyszállításban betöltött szerepe, – naponta már 7 járatpár 
közlekedik, /melyeken kerékpár is szállítható/ de egyre nagyobb a teherforgalma.  
 
Közúti közforgalmú közlekedés 
 
A település közforgalmú közlekedésében az autóbuszos közlekedés a meghatározó. 
A település sajátos földrajzi, közlekedés-földrajzi elhelyezkedése és az ebből adódó közlekedési 
adottságai nagyobb mobilitást engednek a helyi, de nem helyben munkát vállaló munkaerőnek. Az 
aktív dolgozók közül jelentős az ingázó száma, akik egy része a közúti közforgalmú közlekedést, 
személyszállítást veszik igénybe. Petőháza településen helyi autóbusz közlekedés nincs, a 
településen belüli közforgalmi közlekedésre a település nem jelentős területi kiterjedése okán nincs 
is szükség, ám ha valaki ezt igényli, a településen átvezető járatviszonylatok e célra igénybe vehetők. 
A település területén a tömegközlekedés feltételei adottak. A települést érintő járatviszonylatok az 
országos közúthálózatot, a 85. számú országos II. rendű főúton haladnak. 
Petőháza közúti közforgalmú kiszolgálására két megállópár áll rendelkezésre: 

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

Petőháza közigazgatási területén még további két megállópár van: 
- a Kinizsi Pál utcában a cukorgyár előtt, de ezt a Volán menetrend szerint közlekedő járatai 

nem veszik igénybe, 
- a fertőszentmiklósi Petőfi utca Petőházára eső szakaszán, a Spar áruháznál, a Kromobil 

elnevezésű megállóhely, mely a fertőszentmiklósi ipari terület közforgalmú ellátását 
biztosítja. 

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 megállóhelyek távolsága a település távolabbi lakott részeitől jelentősen 
meghaladja a még elfogadható, járdán megtett 500 méteres „rágyaloglási távolságot”. Az egyes utcák 
távolsága, például a Kerekes utcai beépítés a Kinizsi Pál utcai megállótól már 1500 méter távolságra 
esik, ami viszont már kerékpáros távolság. Ennek feloldására két új megállópár kijelölését 
javasoltuk: 
A 85. számú főúton, Kapuvár felől még a vasúti átjáró előtt, a településen belül a Kinizsi Pál utca É-i 
oldalánál, még a 8519. jelű összekötőút települési átkelési szakaszán. 
A közforgalmú közlekedés bázisa Sopron városában van. Sopron autóbusz pályaudvaron van 
lehetőség a nemzetközi, távolsági és más helyközi járatok igénybevételére. Kedvező módon a 
soproni Csengery utca nyomda buszmegálló rágyaloglási távolságra esik a soproni vasúti 
pályaudvartól, ahol megállnak a nemzetközi, országos, regionális és elővárosi vonatok is melyek 
igénybevétele így egyszerű. 
Sopron autóbusz-állomásról 2020 évben, naponta átlagosan 29 db járat indul Petőházára. Sopron 
autóbusz-állomás és Petőháza autóbusz–váróterem közötti távolság 29,6 km, a menetidő 37-41 perc.  
A napi 29 járatpárból 7 járatpár tér be a településre. A 85. számú főúton közlekedő 22 járatpárból 16 
járatpár a 85. számú főúton közvetlenül Sopronba megy, 4 járatpár Fertőendréden keresztül a Fertő 
mentén jut el Sopronba, Míg egy-egy járatpár Agyagosszergényen, illetve Vitnyéden keresztül 
átszállással vehető igénybe. Ez utóbbiak megtett útja és utazási ideje /és viteldíja/ jelentősen 
nagyobb a közvetlen járatokénál. 
Mindezeken túl hivatásforgalmat lebonyolító járatok is részt vesznek a közforgalmi közlekedésben. 
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A közforgalmi közlekedés fejlesztésénél elsődleges a menetrend évenként történő utazási igényekhez 
igazítása a kézenfekvő megoldás.  
 
1.16.11.Járműtárolás, járműellátás 
 
A település üzemanyagtöltő állomással is rendelkezik, de további üzemanyagtöltő állomások, 
járműjavító bázisok 10 km-es körzetben, Fertődön, Fertőszéplakon, Fertőszentmiklós közigazgatási 
területén is találhatók, így a település járműellátás szempontjából a település jól ellátottnak 
tekinthető.  
Megállapítható, hogy a településen a járműtárolás jól megoldott, ezért a járműtárolásban a hatályos 
rendezési tervhez képest alapvető változást nem terveztünk. 
A településen a nyilvántartások szerint 542 db magánszemélyek által üzemben tartott 
személygépkocsi, 83 db teherszállító gépjármű, 6 db autóbusz és 28 db motorkerékpár van. Ez 2019 
évben nagyon magas, 509 szgk/1000 fő ellátottsági szintet jelentett, hiszen az országos átlag 325 
szgk/1000 fő, megyei átlag a 364 szgk/1000 fő. A nyilvántartott személygépkocsik száma 101 
járművel haladja meg a lakások számát, vagyis a településen – elvileg – ma már minden háztartás 
rendelkezik személygépkocsival, sőt egyes háztartások több személygépkocsival is. Ennek fő oka a 
szomszédos városokba, a kistérségbe eső városokban, sőt a szomszédos országban történő 
munkavállalás, ami az átlagosnál nagyobb mobilitást feltételez, illetve kíván, és ez nagyobb 
gépjármű ellátottságot eredményez. 

  
Személygépkocsi ellátottság (Forrás: KSH TEIR adatbázis) 
Ez a munkaerő, illetve a lakosság mobilitásának magas szintjére utal, vagyis igen jelentős az 
ingázók, illetve az egyéb okokból egyéni járművel utazók száma. 
A járműtárolás lakóterületeken - mint általában a falusias beépítésű lakóterületeken – elsődlegesen 
telken belül megoldható és megoldott. 
A község területén az elmúlt években jelentős parkoló fejlesztések történtek az igazgatási, 
kereskedelmi, idegenforgalmi egységeknél, a településen működő vállalkozásoknál, a települési 
intézményeknél.  
A járműtárolásban nem várható alapvető változás. A lakóingatlanok esetében a járműtárolást az 
előírásoknak, és a szokásoknak megfelelően, továbbra is telken belül kell megoldani. 
 
1.16.12. A kerékpáros közlekedés 
 
A település térségét nemzetközi és országos jelentőségű kapcsolatokat biztosító kerékpárút szeli át, a 
hatályos OTrT-ben is jelölt „Dunántúli határmenti kerékpárútvonal” és a 13. számú Fertőd – 
Keszthely kerékpárútvonal 
 A 9. jelű „Dunántúli határmenti kerékpárútvonal, (részben 13-as jelű Euro Velo®)” ennek is a 

9A jelű fő vonala, mely útvonalegyüttes: Kölked - Sátorhely – Majs…… Csepreg – Szakony – 
Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertőhomok – 
Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria)  településeken halad 
át. 
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 13. Fertőd – Keszthely kerékpárútvonal: Fertőd – Csapod – Cirák – Répcelak – Celldömölk – 
Jánosháza – Hévíz – Keszthely /ez utóbbi útvonal új elem a ma hatályos OTrT-ben/ 

 A 9. jelű „Dunántúli határmenti kerékpárút” kerékpáros útvonalnak egy szakaszát 9,29 km-es a 
Balf–Fertőrákos szakaszt 2015 novemberében adták át, ezzel záródott a Fertő tavat megkerülő 
kerékpáros gyűrű. A Fertő-tavat megkerülő kerékpárút végig halad a fertőendrédi és a fertődi Fő 
úton, majd a Pomogyi úton hagyja el a várost és továbbhaladva az országot.  
A kerékpározásnak – mint a Fertő menti térségben általában – komoly hagyományai vannak. 
Háztartásonként legalább egy kerékpár van, de nem ritka a lakosonkénti 2db kerékpár sem. Bár 
Petőháza térsége mára már kiterjedt kerékpárút hálózattal, és kerékpározásra kijelölt útvonallal 
rendelkezik, Petőháza közigazgatási területén nincs kerékpárút. Ennek okai: 

- nincs átmenő forgalom, 
- az úthálózatot többnyire a helyi lakosok használják, 
- a település belső úthálózata jól kiépített, az útburkolatok kerékpározásra alkalmasak, 
- a forgalom alacsony intenzitású. 

Mindezek lehetővé teszik a kerékpárút nélküli biztonságos kerékpár használatot. Ehhez még 
hozzájárul az is, hogy a szomszédos települések kerékpáros létesítménnyel való ellátottsága messze 
meghaladja az országos átlagot, és egyszerű ehhez a kiterjedt kerékpáros hálózatához való 
kapcsolódás. Ez az összenőtt települési halmazból is adódik.)  
Maga a település főutcája, a Kinizsi Pál utca is hosszú, közel 1.45 km. A szomszéd települések 
Fertőd, Fertőszentmiklós, Fertőendréd, rendelkeznek független pályás kerékpárúttal és feléjük 
biztonságos a kerékpáros úti kapcsolat. 
Petőházán és térségében a kerékpárhasználatnak a főbb okai: 

- hivatásforgalom /iskolába járás, munkába járás, ügyintézés/  
- bevásárló forgalom 
- sport, turisztikai célú forgalom 

Mindezen túl a kerékpározás elterjedését indokolták: 
- a település kiterjedése, 
- a kerékpáros távolságban lévő úti célok, a gazdasági területek, a szomszédos települések 

közelsége, 
- a tömegközlekedési megállóhely távolsága egyes lakóterületi egységektől mérten meghaladja 

a „rágyaloglási távolságot”  
A településnek a külső kerékpáros közlekedési kapcsolatoknál és a településen belüli 
kerékpározásnál főleg biztonságosan használható, jó minőségű úthálózati elemekre, jó 
útburkolatokra van szükség. 
 
1.16.13. Gyalogos közlekedés 
 
A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei az utcákat kísérő járdák rendszere, melyek a településen 
belül egységes rendszert alkotnak. Az új beépítésű területeken még hiányoznak a biztonságot nyújtó 
járdák, illetve az új beépítésű területen megépített járdák még nem kapcsolhatók a települési 
gyalogos hálózati rendszerhez. Sok esetben ezeknek a területeknek a teljes beépítésekor ezek a 
gyalogos hálózatok automatikusan kapcsolódhatnak is, de ezeket a kapcsolódásokat célszerű lenne 
mielőbb megvalósítani. 
A gyalogos közlekedés fejlesztésénél a ma még hiányzó járdák megépítése lenne az első lépés és 
egyben a legfontosabb is. Az újonnan építendő járdák esetében a településen már kialakult 
járdatípust és méretet lehet, illetve célszerű alkalmazni. Ez legalább 1,2 – 1,5 méter széles többnyire 
két, esetenként egyoldali, az ingatlan határokhoz igazodó zömében beton burkolatú /a felújított, 
illetve újonnan épített járdák esetében aszfalt rendszerű, illetve az utóbbi időkben kiselemes beton 
burkolat/ járdákat jelent. A járdák mellette legalább utcánként egységes, árnyékadó növényzet 
telepítése célszerű. 
Továbbra is feladat marad a tervezett lakóutcák esetében az összefüggő járdarendszer – első lépésben 
a legalább egyoldali gyalogjárda – kialakítása. 
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1.17 Közműellátás 
 
Jelen településrendezési terv készítése során vizsgáltuk a már korábban elfogadott 
településfejlesztési elhatározásokat, azok eddig történt ütemezett megvalósítását. 
A terv készítése során nem kerülnek kijelölésre olyan, jelentős kiterjedésű újabb beépítésre szánt 
területek, melyek mennyiségileg meghaladnák a korábbi tervek ne tartalmaztak volna. Mindezekből 
következik, hogy a közmű-üzemeltetők felé a korábban jóváhagyott fejlesztési tervekben jelölteken 
túli többlet igény nem keletkezik, viszont az egyes fejlesztési ütemek végrehajtásakor, – egyes 
esetekben azt megelőzően – a már korábban jelzett, még végre nem hajtott közműfejlesztéseket meg 
kell valósítani, illetve a forrás oldalról, vagy a fogadó oldaláról meg kell vizsgálni, hogy a 
kapacitások – már, vagy még – rendelkezésre állnak-e. 
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 község közigazgatási területét átszeli, egyes szakaszokon határolja az Ikva folyó, ezenkívül több 
csatorna, árok és tó is található Petőháza területén. 
A község lakósságának száma az elmúlt években /az elmúlt 10 évben/ az infrastrukturális elemek 
szempontjából jelentősen nem növekedett /stagnált, illetve egyes időszakokban csökkent/ és a terv 
távlatában sem számolunk jelentős növekedéssel. Petőházán a háztartások száma 441 db. 
 
Ebből következik, hogy a lakósági fogyasztás oldaláról jelentős többlet igények nem keletkeztek, 
keletkeznek ebből a szektorból, illetve innen jelentős többlet igény a forrás oldal felé nem irányul. 
Az infrastrukturális hálózatok esetében cél azok teljes mértékű kiterjesztése, illetve azok 
minőségének javítása. 
Egyes elemek esetében ez a folyamat már megkezdődött: 

- forrásoldalról az ivóvíz minősége kiváló, 
- a szennyvíztisztító korszerűsítése, bővítése megtörtént, 
- a szennyvízhálózat kiépítése megtörtént, kiterjesztése folyamatban van, 
- elektromos energia ellátás terén forrás oldalról a keletkező igények kielégíthetők 
- vezetékes gáz energia ellátásánál a kapacitások rendelkezésre állnak  

Más elemeknél a romlás elkerülése érdekében folyamatos karbantartás szükség: 
- a települési csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos kezelése, egységes hálózatba 

szervezésére, 
- a szennyvíz elvezető hálózat további kiterjesztésére, 
- a települési kiszolgáló utak burkolatának helyreállítására, karbantartására, az új utcák 

burkolatának elkészítésére. 
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település alapvető kommunális infrastruktúra 
rendszerrel rendelkezik, ám egyes elemeinek fejlesztése, kiterjesztése szükséges. 
 
1.17.1Vizi közművek 
 
A település saját ivóvíz bázissal nem rendelkezik, szennyvizet a Fertőendréden található 
szennyvíztisztítóba kormányozzák. 
Petőházát a Fertődön található ivóvíz bázissal a Fertőendréd Temető utca felől, és a Fertőszentmiklós 
Kinizsi Pál utca felől érkező regionális 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. 
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Vízellátás 
 
A településen az ivóvíz ellátást biztosító közműhálózat kiépítésre került. A település ivóvíz ellátását 
a Sopron Vízmű Zrt. Fertődi Üzemmérnöksége biztosítja. A vízműtelep Fertőd városában az 
Eszterházy kastély kertjében van. A községbe 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 (pl. Kossuth L. u., Malom u.). Az 
oltóvíz biztosítására a vezetékre földfeletti tűzcsapokat telepítettek. 

A volt cukorgyári iparterület saját kútról kiépített rendszeren keresztül is kap ellátást. A kút vízadó 
képessége 460 l/p. Az ipar területen tűzivíz elsősorban a területen lévő tűzivíz tárolóból, a radiális 
ülepítő tisztavíz gyűrűjéből, illetve az Ikva patakból biztosítható. 

 

  
 
Petőházán B.11-es kataszteri számú termálkút üzemel, vízhozama 520 l/p, vízhőmérséklete 44C. A 
termálvíz metántartalma a határértéket meghaladja, ezért a vizet gáztalanítón vezetik keresztül. A 
napi kitermelhető termálvíz mennyiség 650 m3/d, ebből ma 150 m3/d nagyságot használnak fel a 
strand pótvizének felmelegítésére.  
A településen közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 420 db, azaz ellátás 
mértéke 95%. Minden utcában kiépítésre kerültek az ivóvízvezetékek. A településen a közüzemi 
ivóvízvezeték-hálózat hossza 7,2 km, a szolgáltatott ivóvíz mennyisége 44730 m3 volt, amiből a 
lakossági felhasználás 36540 m3 volt, a közkifolyók száma: 1 db. 
A hálózatra a körvezetékes rendszer a jellemző, de vannak rövid zsákvezeték szakaszok is. Az 
üzemeltetőtől kapott tájékoztatás és a helyszíni tapasztalatok szerint a vízellátás megfelelő a 
községben, nyári időszakban is megfelelő a hálózatban a víz nyomása. 
Általánosságban a település 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 
területeken a vízvezetékekre maximum 200 méterenként, és a végpontokon tűzcsapokat kell 
felszerelni. 
A településen öntözéshez többnyire a felszín alatti vízkészleteket, illetve az összegyűjtött 
csapadékvizet használják. 
 
Petőházán jelenleg 4 artézi kút van. Ezek között van amelyikben természetesen tör felszínre a víz, és 
van ahol szivattyúval hozzák a felszínre. 

Tőzeggyármajor 
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Laboreredmények szerint az összetevő alkotók alapján a víz mérsékelt ásványi anyag tartalmú: 
Calcium, Magnézium, és Hidrogén-karbonátos jellegű kemény víz található a kutakban, melynek 
alacsony a Nátrium tartalma. 
A tanúsítványban az is szerepel, hogy elismert természetes ásványvíznek minősíthető és belsőleg 
felhasználható. 
 
Az első artézi kút 1929-ben készült el a faluban. Akkoriban a Fertő tó közelsége miatt a településen a 
kutak hóolvadáskor, a talajvíz megemelkedésekor annyira megteltek vízzel, hogy azokból akár 
kézzel lehetett meríteni. Amikor az idő melegebbre fordult, akkor viszont a kutak vize egészségre 
ártalmassá vált. 1931-ben készült el egy újabb kút, majd még további kettő. Az ásványvíz minősítésű 
artézi kutak vize ma is sokak szomját oltja, a petőháziak szívesen fogyasztják. 
 
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. 
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 községben a szennyvízelvezető csatornahálózatot kiépítették, 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 esetleges termál fejlesztés esetén a lehűlt termálvíz a 
szennyvízcsatornában nem vezethető. Az elhasznált termálvizet a terület melletti, a Székes-árok 
felduzzasztásával kialakított tóba lehet vezetni. 
A község utcáiban megépült gravitációs csatornák a Kinizsi Pál utca K-i végén lévő végátemelőre 
vezetik a szennyvizet, ahonnan nyomóvezetéken keresztül jut a fertőendrédi tisztítóműre. 

Tőzeggyármajor 
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1.17.2. Felszíni vízelvezetés 
 
Földtani adottságok 
A Fertő medencéjének alapját kristályos paleozoikus pala alkotja, de ez a Fertő-tó peremvonalában 
egy tektonikus zökkenéssel 1000 m alá került. A lezökkent őskőzetet a miocénban a Pannon-tenger 
öntötte el, mely lassan kiédesült, majd kiszáradt. A tenger nyomát a néhol több száz méter vastag 
mészkőrétegek őrzik. A Pannon-tenger a tó medencéje alá vastag rétegben agyagot, márgát és kisebb 
mértékben löszt halmozott fel. /nem véletlenül került téglagyár Fertőszéplakra/ A Duna, az Ikva és a 
Lajta erre terítette rá a jégkorszakban a kavics és a homoktakarót. A meghatározó geológiai és 
klimatikus adottságok révén a talajtípusok is sokfélék. A erősen szikes szoloncsák és szolonyec 
talajoktól a humuszban gazdag, agyagbemosódásos barna erdőtalajig számos talajféleség 
megtalálható.  
 
Vízrajz 
Petőháza község a Kisalföld északnyugati részén, a győri medence peremén található. A település 
közigazgatási területét hazánk három kistája is érinti. A terület DNy-i része a Sopron-Vasi síkság 
részét képező Ikva-sík kistájhoz, az ÉK-i része a Győri-medence középtáj Fertő-medence és Hanság 
kistájához tartozik. A Fertő-medence kistájon található Fertő tó vízfeleslegét levezető Hansági-
főcsatorna révén a térség a Rábca-Mosoni-Duna vízrendszeréhez tartozik. A Hansági-főcsatorna 
vízállásai és vízhozamai a Fertőt szabályozó Fertőszéli-zsilip állásától függ. Árvizek inkább nyáron, 
kisvizek inkább ősszel vannak. A Fertődi-sík kistáj nagyobb részében magasártéri helyzetű 
hordalékkúp síkság. Tengerszint feletti magassága északon 113-115 m, délen 120 m körüli. A 
felszínt megközelítően 1 km/km2-es sűrűségű csatornahálózat tagolja. 
A tágabb térség meghatározó felszíni vize a Fertő tó, de Petőháza község közigazgatási területe nem 
ér el a Fertő tóig. A település közigazgatási területét átszeli, illetve egyes részeken határolja az Ikva 
folyó és ezenkívül több csatorna, árok és tó is található Petőháza területén. 
 
1.17.3. Árvíz- és belvíz 
Petőháza település közigazgatási területe már teljes egészében síkvidéki jellegű. A síkvidéki 
területekre jellemzően a természeti jelenségek térbeli és időbeli eloszlása csaknem azonos, de helyi 
záporgócok kialakulhatnak. Ha vízkárok alakulnak ki, annak okait elsődlegesen a természeti 
adottságokban, másodlagosan az emberi beavatkozásban, vagy azok hiányában kell keresni. A helyi 
vízkár kialakulása szempontjából döntő jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz 
egyrészt beszivárog a talajba, másrészt elpárolog, illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb 
területen összegyűlik. A vízkár kialakulásánál a kiváltó jelenségek különböznek a téli-tavaszi, illetve 
nyári vízkár esetén. 
Téli-tavaszi időszakban a felhalmozódott hó mennyiség gyors olvadása, tartós esőzés a gyors 
hóolvadás idején, valamint a felszíni lefolyást gyorsító, a beszivárgást gátló talajfagy okozhatja a 
vízkárt. Legveszélyesebb helyzetek e tényezők egyidejűleg történő jelentkezése esetén alakulhatnak 
ki. Nyáron a vízgyűjtő területre leeső, az átlagosnál nagyobb mennyiségű, vagy rövid idejű nagy 
intenzitású csapadék okozhat helyi vízkárt. 
Mind a tavaszi-téli, mind a nyári évszakban is igen veszélyes a magas talajvízállás  
 
1.17.4.Csapadékvíz elvezetés 
A felszíni adottságok, terepviszonyok és vízrajzi elhelyezkedéséből adódóan a csapadékvíz elvezetés 
a település közigazgatási területén változatos. A felszínre jutó csapadékvizek fontosabb befogadója 
területen lévő fent felsorolt természetes és mesterséges vízfolyások és tavak. 
A csapadékvíz elvezető rendszer többnyire a meglévő közterületen halad, illetve haladhat, de vannak 
tömbbelsőkön átvezető árkok és csatornák is. Ilyenek például a Kinizsi Pál utcától a Dózsa György 
utca-Petőfi Sándor utcák találkozásánál lévő tóhoz vezető 114 hrsz-ú árok, vagy az arborétumnál 
lévő Székes-árok. 
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 vasúttól É-ra lévő térség további két vízgyűjtő területrészre oszlik: 
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- A Dózsa György, Rákóczi Ferenc utcáktól Ny-ra eső területre,  
- A Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcáktól K-re eső területre 
Az Ikva-patak az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, a patak mellett 6-6 m-es 
parti sávot gyep művelési ágban kell tartani és a folyamatos gépi fenntartást biztosítani kell. 

A település egyes részein, például a település centrumában a Kinizsi Pál utcában a felszíni 
csapadékvíz elvezetése zárt rendszeren keresztül működik. 
 

 
Kinizsi Pál utca, a zárt csatornás csapadékvíz elvezetés és szikkasztásos elrendezés 
 váltójának helye (Forrás: KIRA) 
 
Ezen kívül még zárt csapadékcsatornát építettek víznyelőkkel a Jókai, Kerekes és Mátyás utcákban. 
A víznyelők a behordott iszaptól, homoktól könnyen eltömődtek, folyamatos tisztításukról 
gondoskodni kell. A ma meglévő felszíni vízelvezető rendszert döntő mértékben földmedrű nyílt 
árkok alkotják. Az árkok kapubehajtóknál illetve útkereszteződésben lévő átereszei több helyen 
eltömődöttek, ami nagyobb terhelés esetén problémát okozhat a vízelvezetésben. Ezek folyamatos 
tisztítására fokozott figyelmet kell fordítani. 
A csapadékvíz elvezető hálózat kiterjesztését burkolt folyókával, de jellemzően nyílt árkos 
rendszerű, szikkasztásos üzemmel lehet megoldani. Az összekötő út mellett, de vízelvezetési 
szempontból fontos utcákban is zárt csapadék csatornával, illetve járda melletti beton és rácsos 
folyókával, vagy közúti „K” szegéllyel, az egyéb esetekben nyílt árkokkal, füves átjárható vápákkal. 
A korábbi rendezési tervekkel összhangban továbbra is a területre tervezett feltáró úthálózat 
burkolata mentén kétoldali földmedrű árkok kialakítását javasoljuk, melyek, ha a lejtésviszonyok 
lehetővé teszik, az Ikva irányába vezetik el a csapadékvizet, a többi helyen /mivel itt a talaj kavicsos/ 
szikkasztó árokként üzemelhet. 
Jelenleg a csapadékcsatorna rendszereket a kívánt biztonság korlátainak figyelembevételével a 
lehulló csapadék összegyűjtésére és elvezetésére méretezik, 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. A település csapadékelvezetési rendszerének átépítése, bővítése estén célszerű lenne 
a fenti elveket figyelembe venni. 
A meglévő, illetve tervezett intézményi területek beépítése esetén, de a lakóingatlanoknál is 
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. 
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1.17.5. Energia ellátás 
 
Petőháza település közigazgatási területén a tervezett fejlesztések közhálózati energia ellátása 
lehetséges, mivel a településen rendelkezésre állnak a vezetékes energiahálózatok. 
Részben közvetlen a fejlesztési területeken belül, vagy annak határán már kiépített, részben kicsit 
tágabb térségben kiépített hálózatokhoz csatlakozva, azokat továbbépítve a teljes energia 
közműellátás biztosítható. A lakossági ellátásra a forrás oldali kapacitások rendelkezésre állnak. 
 
Elektromos energia 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 gerincvezetékekről történik. A település területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia 
ellátására több 20/0,4 kV-os közcélú transzformátorállomás szolgál. Korábban, még megszűnése 
előtt a cukorgyár a Kapuvár 120/20 kV-os állomásból induló 20 kV-os célvezetékről vételezte a 
villamos energiát, sőt a kampány idején a gyár saját erőművet üzemeltetett. 
A település kommunális ellátására a közigazgatási területen belül 4 db oszloptranszformátort 
telepítettek. Az 5. állomás Fertőszentmiklós területén van, amely petőházi és fertőszentmiklósi 
területeket is ellát. 
 

- Az I. jelű FOTR 20/160 tip. állomás a Kossuth Lajos utca és Kinizsi Pál utcák 
kereszteződésében található és 160 kVA-es géppel üzemel. 

- A II. jelű OTR 20/400 tip. állomás 250 kVA-es géppel a Dózsa György utca és a Rákóczi 
Ferenc utcák kereszteződésében van. 

- A III. jelű állomás, amely Fertőszentmiklóson van OTR 20/250 típusú, 250 kVA kapacitású 
géppel. 

- A IV. jelű OTR 20/400 típusú 250 kVA-es géppel üzemelő állomás az Ifjúsági és Dózsa 
György utca sarkán található. 

- Az V. jelű OTR 20/400 típusú 250 kVA-es géppel üzemelő állomás a Dózsa György utca és 
a Kerekes utcák kereszteződésében van. 

 
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. 
Petőháza településen a villamosenergia-fogyasztók száma 515 db, a háztartási villamosenergia-
fogyasztók száma 466 db, ez 100%-os lefedettséget jelent. Az összes szolgáltatott villamosenergia 
mennyisége 5088 MWh volt, és ebből a háztartások számára szolgáltatott villamosenergia 
mennyisége 1235 MWh. A háztartási villamosenergia fogyasztás alakulása az elmúlt 10 évben a 
következők szerint alakult: 
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Petőháza villamosenergia fogyasztása (1000kWh/fő)  /Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 
 
Az elmúlt 10 év villamosenergia fogyasztásából kitűnik, hogy Petőháza lakosságának fogyasztása 
magasabb az országos átlagnál, a Nyugat-Dunántúli és a járási átlagnál is, és közel azonos a Győr-
Moson-Sopron megyei átlaggal. ami talán annak tudható be, hogy még nem terjedt el szélesebb 
körben az alternatív energiahasználat. 
A trendek alapján várható villamos teljesítmény növekmény, mely a mai fogyasztóknál jelentkezik a 
meglévő állomásokról, illetve szükség esetén ezek kapacitásának bővítésével biztosítható. 
A már meglévő lakóterületeken a fejlesztéseket a meglévő OTR állomás fejlesztésével lehet 
biztosítani. 
A közületi igények függvényben a rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei adottak. A fejlesztések 
miatt további transzformátorállomások létesítése, vagy egyes transzformátorállomások gépcseréje 
lehetőséget biztosíthatnak a terhelések átcsoportosítására. 
20 kV szabadvezeték biztonsági övezete a hatályos előírások szerint kettős felfüggesztésnél 
belterületen a legszélső vezetéktől számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésű 20 kV-os kialakítás esetén a 
tartóoszlop tengelyétől számítva kb. 3,25 m-t. Külterületen a védőövezet a szélső száltól számított 
5,0 méter. 
Azokon a részeken, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott közös 
oszlopsoron kell azokat vezetni. 
A 0,4 kV-os hálózatra a telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha azt az oszlop tulajdonosa, jelen 
esetben az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. engedélyezheti. 
A szabadvezetékes részeken az energiaellátási oszlopokra is felkerülhetnek a közvilágítási 
lámpatestek, földkábellel ellátott részeken természetesen csak kandeláberes lehet a közvilágítás. 
Ma a közvilágítási hálózat többnyire légvezetékes rendszerű, és a kisfeszültségű tartóoszlopokra 
szerelték fel a közvilágítási lámpatesteket. A tervezett, illetve az új beépítésű lakóterületek 
közvilágításának kiépítése során a denevérfaunára gyakorolt negatív hatások, illetve a 
fényszennyezés alacsonyabb szintjének érdekében, alacsony magasságú, és koncentráltan szétterülő 
fényt adó lámpatesteket kell alkalmazni. 
Valamennyi új utcában ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot és a közvilágítást. 
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. 
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Gáz energia ellátás 
 
Petőháza település ma már rendelkezik vezetékes gázellátással. A település kommunális 
gázfogyasztóit a Fertőszentmiklós irányából a 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. 
A földgáz vezeték hálózat kiépítése óta eltelt évek során 415 db gázfogyasztó, ebből 374 db 
háztartási gázfogyasztó kötött rá az ellátó hálózatra, 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 háztartási gázenergia fogyasztás Petőházán alakulása az elmúlt 10 évben a következők szerint 
alakult: 
 

  
Petőháza háztartási gázfogyasztása (1000m3/fő) /Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 
 
Látható, hogy a gáz energia fogyasztás az elmúlt 10 évben elmarad mind az országos, mind a megyei 
átlagtól. A háztartási vezetékesgáz-fogyasztók száma fokozatos, még mindig lassú növekedést mutat.  
A gáz gerincvezetéke ellátott területeken mára minden utcában lehetséges a vezetékes gázellátás. A 
tervezett lakó, kereskedelmi és ipari gazdasági területek gázellátását a meglévő nagyközép- és 
középnyomású hálózatról a meglévő szabad kihasználásával a szolgáltató biztosítani tudja, csak az új 
feltáró utak nyomvonalában kell kiépíteni a földgáz vezetéket. A meglévő gázvezetékek jó 
állapotúak, meghibásodás nem jellemző. 
A tervezett fejlesztések téli csúcs órai földgázigényéhez a terv távlatában, a meglévő gázfogadó 
kapacitása megfelel. 
A település külterületén vezetett középnyomású gázvezeték védőtávolsága 5-5 méter. 
A tervezett új lakóterületi egységek gázellátását, valamint a gazdasági területek gáz energia 
szükségletének kielégítését a már meglévő, üzemelő középnyomású gázvezeték hálózat egyszerű 
lineáris kiterjesztésével lehet biztosítani. 
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A tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, 
hogy a középnyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m. 
 
1.17.6. 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 és a jövőben 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. 
 
A település területén a volt cukorgyári ülepítő tavak területén napelempark létesítését tervezi a 
település. 
 
1.17.7. .Elektronikus hírközlés, műsorszórás 
 
Távbeszélő ellátás 
 
Petőházán 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 község közigazgatási területén vezet keresztül a Győr-Sopron közötti optikai távbeszélő kábel a 
Mező utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca és Kinizsi Pál utca nyomvonalon. 
Valamennyi mobiltelefon és hírközlési szolgáltató 100 százalékos lefedettséggel rendelkezik, így jó 
minőségű szolgáltatást képesek nyújtani. 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 üzleti 
fővonalak száma 35 db. Petőháza közigazgatási területén 1 db nyilvános fővonal van. 
A településen az internet-előfizetések száma 312 db. Az internet-előfizetések bekapcsolt vonalon, 
(modem, dial-up) ISDN-en: xDSL hálózaton 108 db, kábeltelevíziós-hálózaton 131 db. Internet –
előfizetések egyéb kapcsolaton keresztül /LAN, bérelt vonalas, modemes, vezeték nélküli (mobilnet 
nélkül), stb/ 73 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 területek elláthatók vezetékes 
rendszerű távközléssel.  
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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 vételi lehetőségek jók, a község területe teljes lefedettséggel rendelkezik. 
Az új beépítéseknél is indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot és az igényesebb családiházas 
beépítésű részeknél meg kellene fontolni a földkábeles hálózat létesítését. Táj és település-esztétikai 
szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok közös nyomvonalú földalatti 
vezetéssel történő építése. 
A településen a mobiltelefonok és vezetékes telefonhálózat szolgáltatási minősége megfelelő. 
 
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 kábeltévé rendszer vezetékeit az áramszolgáltató légvezetékes tartó oszlopain helyezték el. A 
meglévő kábel TV rendszert az új előfizetők ellátására igények szerint tovább lehet építeni, 
fejleszteni. 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. 
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1.17.8. Kommunális hulladék 
 
Petőházán a szilárd háztartási hulladékot rendszeresen gyűjtik, és a kommunális hulladék elszállítása 
a településen megoldott. 
Sopron és további 38 önkormányzat belépésével 2013. január 1-vel megalakult a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és azóta 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. 
Petőháza községben és térségében is az STKH, Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a hulladék gyűjtését és elszállítását. 
Az összes elszállított települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása az elmúlt 10 évben a 
következők szerint alakult: 
 

 
Petőháza összes települési szilárd hulladék mennyisége (tonna/év) 
/Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 
 
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az országos, illetve megyei adatokkal 
összehasonlítva átlagosnak tekinthető. 
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. 
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2. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy Petőháza legfontosabb értékeit földrajzi elhelyezkedése, 
nyugodt biztonságos lakókörnyezete jelentik. Mind természeti, mind épített környezete vonzó, 
minőségi életteret tud biztosítani az itt élők számára.  
 
A demográfiai változásokra irányuló vizsgálati magállapításian közül a legfontosabb, hogy település 
lakónépesség-növekedése a pozitív vándorlási különbözet tudatos, kontrollált és szabályozott 
irányításával érhető el.  
A bevándorlást vonzó képesség fenntartása, távlatban optimálisnak tartott 1200 fős népességszám 
elérése akkor valósulhat meg, amennyiben az önkormányzat kedvező településpolitikát folytat: így 
az életminőséget befolyásoló tényezők részeként megfelelő telekkínálatot biztosít.  
Az önkormányzat által támogatott és a rendezési tervben vizsgált lakóterületfejlesztési területeken 
kijelölt lakótelek hosszú távon képesek kielégíteni az igényeket. A telkek kialakításával, a 
telekkínálat bővítésével növelhető lesz a bevándorlás jelenlegi üteme, mellyel képes lesz a település 
népességszámának megtartására, illetve növelésére. 
 
A település intézményrendszere megfelelő a mai lakosság kiszolgálására, illetve a tervezett 
fejlesztések megvalósításával a jövőbeni feladatait is korszerűen el tudja látni. 
 
Petőháza közigazgatási területén jelenleg tíz régészeti lelőhely található. A lelőhelyek közül egyik 
sem áll fokozott vagy kiemelt védelem alatt. Alapvetően fontos, hogy a község belterületének 
egésze, valamint a régészeti lelőhelyek közvetlen környezete régészeti érdekű területnek minősül. A 
jövőben az építkezések, illetve fejlesztések engedélyeztetése során a hatóság különféle szempontok 
mérlegelése után döntést hoz majd arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 
megadásához (pl.: a beruházó költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy régészeti 
szakfelügyelet elrendelésével). 
 
A község infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a község útjainak többsége szilárd burkolatú. Az 
ivóvízhálózat kiépült, a vezetékes gázellátottság magas arányú Megoldott a szennyvízelvezetés és a 
szemétszállítás.  

 
A Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve térségi övezetei közül Petőháza területét az 
érintő övezeteket a településrendezési tervezés során figyelembe kell venni 
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3.Főépítészi tartalom meghatározás 
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