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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 
1.1 ELŐZMÉNYEK 
 
Rábapatona község önkormányzata 2001-2003 évek folyamán az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény)  6. § (3) (4) továbbá a 13. 
§ (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési 
és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 
8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva 
elkészíttette a település rendezési tervét, melynek helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a 
8/2003. (V.05.) kt. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. Mindezek előzményeként az 
önkormányzat képviselő testülete a 31/2002. (VI. 26.) kt. számú határozatával elfogadta a település 
fejlesztési koncepcióját.  
Az eltelt időben a településen újabb fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg, melynek 
következtében a képviselő testület úgy döntött, hogy a településrendezési tervet módosítani kívánja. 
A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek, 
irányelveknek a jelenleg tervezett módosítások megfelelnek. A rendezési terv módosításáról szóló 
döntést a 7/2009. (I.28.) kt. határozattal fogadta el a testület. 
A tervezési feladat tehát a szerkezeti és szabályozási tervmódosítás elkészítése volt, a hozzá tartozó 
szakági munkarészekkel együtt. 
 
A területre vonatkozó szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a 
Tér-Háló Kft.-t bízta meg. 
 
A terv készítése során továbbá figyelembe vettük az alábbi dokumentumokat: 

 
Rábapatona Rendezési Terve 2003. (és hatályos módosításai) 
Országos Településrendezési Terv  (OTrT.) 
Gy-M-S megye hosszú távú fejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja. 
Ravazd Rendezési Terve 2008. 
Győr-Moson-Sopron megye Környezetvédelmi Program 
Győr-Moson-Sopron megye Mellékút hálózatfejlesztési Program 2001. 
Győr-Moson-Sopron megye  Környezetvédelmi Program 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terv 
 

Jelen dokumentáció a településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás jóváhagyott 
dokumentációja. 
Az érintett államigazgatási szervek a véleményezési eljárás során megtették észrevételeiket melyeket a 
tervdokumentációban figyelembe vettünk, illetve a tervezői válaszokat megadtuk.  
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 
1.2.1

1.2.2

 A rendezési tervmódosítás által érintett területek 
 
A településszerkezeti tervmódosítás által érintett területek 

I.sz. tervezési terület: 0291/2 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület 
II.sz. tervezési terület: 0187/4-6 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület 

 
A szabályozási tervmódosítás által érintett területek 

III.sz. tervezési terület: 451-518, 519/1-2, 520-542 hrsz-ú falusias lakóterület 
IV.sz. tervezési terület: 216, 217, 219/1-2 hrsz-ú falusias lakóterület 
V.sz. tervezési terület: 092, 102, 103/1, 103/4-7, 107/2-4, 108, 109, 110/1, 110/4-6 hrsz-ú 
falusias lakóterület 
VI.sz. tervezési terület: 178-185, 186/1-3, 188-199, 200/1-3, 202/1-2, 203/1-2 hrsz-ú falusias 
lakóterület 
VII.sz. tervezési terület: 758/1-2, 759, 760, 761/1-2, 763/1-2, 764-769, 770/1-2, 771, 772/1-2, 
774-790, 793/1-2, 794-820, 821/1-3, 824-826, 828-835, 836/1-2 hrsz-ú falusias lakóterület 
VIII.sz. tervezési terület: 958-1015, 1063-64, 1065/1-2, 1068-69, 1070/1-2, 1073-76 hrsz-ú 
falusias lakóterület 
IX.sz. tervezési terület: 933-956 hrsz-ú falusias lakóterület 
X.sz. tervezési terület: 061/7-8 hrsz-ú mezőgazdasági terület 
XI.sz. tervezési terület: 08 hrsz-ú tervezett lakóterület 

 
A rendezési tervmódosítással érintett területeken belül külön megkülönböztetjük a településszerkezeti 
terv és szabályozási terv változtatásával érintett területeket, mely területek pontos lehatárolása a 
településszerkezeti és szabályozási terv műszaki leírásában kerül sor. A településszerkezeti- és 
szabályozási tervmódosítások érintett területei a megváltozott paraméterű területek, természetesen 
kisebb kiterjedésűek, mint a változtatással érintett, hiszen a módosítások hatása kiterjed egyes 
változatlanul maradó területekre is.  
 

 A rendezési tervmódosítás célja, feladata 

1.2.2.1 Településszerkezeti terv 
 
I.sz. tervezési terület: 
A 0291/2 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület övezeti módosítása gazdasági, ipari területfelhasználási 
kategóriára. A terület a jelenlegi településszerkezeti terven tartalék gazdasági területként szerepel. 
Konkrét igény jelentkezett a terület felhasználására, ezért szükséges a szerkezeti terv módosítása. 
Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, övezeti paraméterek meghatározása. 
 
II.sz. tervezési terület: 
A 0187/4-6 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület övezeti módosítása falusias lakóterületi kategóriára. A 
hatályos szerkezeti terv szerint ez a terület szántóterületként szerepel. Dél-nyugat felől egy tervezett 
lakóterülethez kapcsolódik, melynek kialakítása feltétele az új telkek beépítésének. 
Feladat: a településszerkezeti terv módosítása, övezeti paraméterek meghatározása. 
 
XI.sz. módosítás: 
A 08 hrsz-on tervezett lakóterület visszaminősítése mezőgazdasági szántó területfelhasználásúra. 
Feladat: a településszerkezeti terv módosítása 
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M85-ös számú gyorsforgalmi út területe: 
Feladat: Az M85-ös számú tervezett gyorsforgalmi út pontos területének ismeretében mintegy ~29 
hektárnyi terület kerül visszaminősítésre közlekedési területből, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató, 
mezőgazdasági általános (szántó), valamint gazdasági rendeltetésű erdő területbe. 
 

1.2.2.2 Szabályozási terv 
 
III.sz. tervezési terület:  
A 451-518, 519/1-2, 520-542 hrsz-ú falusias területfelhasználású tömbökben az övezeti paraméterek kis 
mértékű módosítása, a szélső telkek megoszthatóságának érdekében. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 
IV.sz. tervezési terület: 
A 216, 217, 219/1-2 hrsz-ú falusias területfelhasználású lakótelkek, övezeti paramétereinek módosítása, 
a telek megoszthatósága - kisebb lakótelkek - kialakíthatóságának érdekében. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 
V.sz. tervezési terület:  
A 092, 102, 103/1, 103/4-7, 107/2-4, 108, 109, 110/1, 110/4-6 hrsz-ú falusias területfelhasználású 
lakótelkek, övezeti paramétereinek módosítása, a telek megoszthatósága - kisebb lakótelkek - 
kialakíthatóságának érdekében. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 
VI.sz. módosítás: 
A 178-185, 186/1-3, 188-199, 200/1-3, 202/1-2, 203/1-2 hrsz-ú falusias területfelhasználású lakótelkek, 
övezeti paramétereinek módosítása, a telek megoszthatósága - kisebb lakótelkek - kialakíthatóságának 
érdekében. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 
VII.sz. módosítás: 
Az 758/1-2, 759, 760, 761/1-2, 763/1-2, 764-769, 770/1-2, 771, 772/1-2, 774-790, 793/1-2, 794-820, 
821/1-3, 824-826, 828-835, 836/1-2 hrsz-ú falusias területfelhasználású lakóterületen, a Harsányi L. 
utcáról, tömbfeltáró út kialakítása. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 
VIII.sz. módosítás: 
A 958-1015, 1063-64, 1065/1-2, 1068-69, 1070/1-2, 1073-76 hrsz-ú falusias lakóterületen jelölt távlati 
szabályozás átalakítása, a terület feltárására alternatívák kidolgozása. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 

IX.sz. módosítás: 
A 933-956 hrsz-ú falusias területfelhasználású lakótelkek, övezeti paramétereinek módosítása, a telek 
megoszthatósága - kisebb lakótelkek - kialakíthatóságának érdekében. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása, a HÉSZ vonatkozó előírásainak módosítása. 
 

X.sz. módosítás: 
A 061/7-8 hrsz-ú mezőgazdasági területen közlekedési út szabályozása, meglévő út kiváltására. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása 
 

XI.sz. módosítás: 
A 08 hrsz-on tervezett lakóterület, visszaminősítése mezőgazdasági szántó terület felhasználásúra. 
Feladat: a szabályozási terv módosítása 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
A településen 2002. júniusában elfogadásra került egy, a település egészére vonatkozó 
településfejlesztési koncepció.  
 
A 99/2000. (X.16.) sz. kt. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
fejlesztési elképzelések területi elhelyezkedése – a koncepcióban megfogalmazott célok 
változatlansága mellett – kiegészül az alábbiak szerint:  
 

I. Gazdasági terület növelés: 
A település támogatja és kijelöli a 8 sz. vasútvonal és a M85-ös számú gyorsforgalmi út közötti 
teljes 0291/2 hrsz-ú – korábban mezőgazdasági szántó övezetű területek – gazdasági 
kereskedelmi, szolgáltató területként történő fejlesztését. A terület jelenleg is tartalék gazdasági 
területként szerepel. 

 
II. Lakóterület fejlesztés a jelenleg hatályos tervtől eltérő területen: 
A település támogatja és kijelöli a 84128 sz. út melletti – korábban mezőgazdasági szántó - területet 
lakóterületként történő fejlesztését. Ezzel párhuzamosan a 08 hrsz.-ú területen nagytávon tervezett 
lakóterületfejlesztést a képviselőtestület kiveszi a fejlesztési elképzelések közül. 

 
3 VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ 
 
3.1 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
Rábapatona jelenlegi ősének első telepesei a besenyők voltak. A falu legkorábbi neve Káptalan - 
Patona volt - utalásként első birtokosára, a győri káptalanra -, első említése 1231-ben történt. A győri 
káptalan birtoka 1562-ban, amikor malmot építettek a győri várőrség ellátására. 1606-ban történt az 
első „hivatalos kapcsolatfelvétel” a törökkel, ekkor adót fizettek1, majd ennek ellenére Káptalan - 
Patonát a törökök 1623-ban és 1626-ban végigdúlták.  

                                                     

A lakosság és a káptalan a települést megerősítette, de a lakosság elégedetlen volt a német katonák 
jelenlétével, akik a törökhöz hasonlóan javaikban sok kárt tettek. A határzónában lévő falut mind a 
törökök, mind a jelenlévő németek folyamatosan zaklatták. A törökök a falut 1647-ben - miközben a 
település védelmére kirendelt őrség más helyen kalandozott - földig rombolták.  
1649-ben a káptalan visszakapta a települést, felépítette, megerősítette. 1650-ben építették fel katolikus 
templomát. III. Ferdinánd két országos vásár megtartásának jogát adta a falunak. 1683-ban a 
visszavonuló török had ismét megtámadta a települést. A napóleoni sereg 1809-es kismegyeri 
csatájának mellékzöngéjeként egy kisebb magyar csapat a nyolcszoros túlerőben lévő franciákon vágta 
át magát.2 
1701-ből származó pecsétjén a következők láthatók: „kettős vonallal határolt belkörében lebegő, 
felfordított jobbra néző ekevas és balra néző csoroszlya között hármas halomból kinövő búzakalász”. A 
pecsét körirata: „CAPTOLOM. PATONA PECI 1701*” mai olvasatban: KÁPTALANPATONA 
PEC(SÉTJE) 1701*.3 
1851-ben Fényes Elek leírásából a következők derültek ki a falu életéről:  

• a települést már Rába Patona néven ismerték 
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• a lakosok magyar nyelvű katolikusok, számuk még nem érte el az 1 000 főt (934 
lakos) (összehasonlításul Győr lakossága ebben az időben 18 000 fő körül). 

• főbb termények: széna, rozs, egyéb: nád, legelő 
• a településen a termés megőrlésére vízimalom működött 

Az 1701-es pecsét, valamint a Fényes Elek által leírtak alapján látható, hogy a településen a 
meghatározó a mezőgazdasági, ezen belül a szántóföldi kalászos növénytermesztés volt. A 
településhez tartozott Czirjáktag, Dénesháza, Szent István majorok, Kovács - és Plébániatag tanyák, Az 
egykori Koos falu a település hátárába olvadt, amelyre a Kós-domb név emlékeztet. 
A Rába többször elöntötte a falut, amely problémát a Rába-szabályozás oldotta meg. A szabályozás 
után épült meg 1891-ben az első híd a folyón, de az átadás után összeomlott. A második hidat 1945-
ben robbantották fel a visszavonuló német csapatok4. 
1897-ben két tantermes új iskola épül épült, amelyet 1901-ben egy, 1935-ben négy tanteremmel és egy 
lakással bővítettek. 
A két világháború között alakították át a régi templomot. A településen ebben az időszakban élt 
Harsányi Lajos papköltő. A településhez, amely ekkor már nagyközség volt 2350 körüli 
lakosságszámmal tartozott Őzhelylesvár, Ószhely, Szent István-major, Dénesházapuszta, Kósdombi 
tanya5.  
A német csapatok által felrobbantott hidat többször alakították át, jelenlegi formáját 1987-ben nyerte el. 
A második világháború után nyílt meg az első gyógyszertár (1953), a művelődési ház (1962), az óvoda 
(1980), az általános iskola további két tanteremmel (1959) és tornacsarnokkal (1977) bővült.  
A kilencvenes években épült ki a vezetékes gázhálózat, valamint jelenleg folyik a csatornahálózat 
beruházása és az általános iskola bővítése. 
 
3.2 FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK  
 
3.2.1

3.2.2

3.2.3

                                                     

 Földrajzi elhelyezkedés 

Rábapatona község a Kisalföldön Győr-Moson-Sopron megyében található, Győrtől 18 km-re Sopron 
irányában. A falu központja a 85-ös számú főúttól négy km távolságra van. Északon a Rábca, délen a 
Rába folyó határolja. Megközelíthető a 85-ös számú főúton, a 83-as főúton, Koroncón, a Marcal-, majd 
a Rába-hídon keresztül, s a Győr-Sopron-Ebenfurti vasútvonalon. Vasúti megállója a község 
központjától 3,5 km-re van. 

 
 Éghajlati adottságok 

Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú terület. A napfénytartam meghaladja a az 1950 órát, 
az évi középhőmérséklet 9,5-10 C°. A fagymentes időszak átlagosan 185-190 nap. A lehetséges 
hőmérsékletingadozás – 16,5 C°- +33,5 C° között várható.  
A csapadék évi összege 590 és 640 mm, amely a vegetációs időszakban 340-370 mm-re korlátozódik. 
A hótakarós napok száma maximum 35 nap, maximális hóvastagság 24 cm.  
Uralkodó szélirány ÉNY, átlagos szélsebesség 3m/s. Az éghajlat alapján termeszthető kultúrnövények: 
gabonafélék, kapások és kertészeti növények. 
 

 Természetes növényzet, talajviszonyok 
A terület az Arrabonicum flórajárásba tartozik. Potenciális erdőtársulás a fűz- és égerligetek, illetve a 
tölgy – kőris - szil ligeterdők.  

 
 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
http://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1bca
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ba
http://hu.wikipedia.org/wiki/83-as_f%C5%91%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koronc%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marcal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
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Aljnövényzetben a sások, medvehagyma, a csalán, a szálkaperje, a müge és a gyöngyvirág jellemző. 
Erdészetileg a fiatal, kemény- és lágylombos fajok jellemzőek a kistájon. A mezőgazdaságilag művelt 
területeken a búza, a kukorica és a cukorrépa a döntő. 
A talajtakaróra jellemző a változatosság, de döntően a réti öntés és a lápos réti talajok jelentősek. 
 
3.3 MŰEMLÉKVÉDELEM, VÉDETT ÉPÜLETEK 
Az Országos Műemlékjegyzékben védett épület nem szerepel.  
 
 
3.4 KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
3.4.1

3.4.2

 Levegőtisztaság 
Mivel a főközlekedési útvonal a település magterületét elkerüli, csak a külterületi részeken halad át a 
közlekedésből eredő jelentős forgalom által okozott szennyezés nem jelentkezik a településen. A 
Koroncó felől érkező forgalom nem jelentős, nem okoz nagyobb szennyezést. A lakosság gázhálózatba 
való rákötési aránya 58%-os. Ennek a számnak a várható növekedése csökkentheti a káros anyag 
kibocsátást. A jelenlegi rákötési arány levegőtisztasági szempontból nem megfelelő.  
 

 Zajhatások 

3.4.2.1 Üzemi tevékenységből származó zajemisszió 
A településen jelenleg nincs üzemi tevékenységből származó káros zajterhelés. A létesítésre kerülő és 
meglévő üzemi létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításánál a zaj és 
rezgésvédelemről szóló 12/1983/V.12/MT rendeletben foglaltak irányadóak. A zajkibocsátási határérték 
megállapításánál a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet mellékleteiben meghatározott határértéket kell 
figyelembe venni.  

3.4.2.2 Közúti gépjármű-közlekedésből származó zajterhelés 
A településen jelenleg nincs határértéket meghaladó közlekedési zajterhelés. A hatályos rendelet 
mellékletében foglaltak szerint az országos főközlekedési, gyűjtő- és lakóutak mellett az új tervezésű és 
megváltozott területfelhasználású területeken a megengedett zajhatárértékek az alábbiak: 

 

 Zajtól védendő 
terület 

Határérték 
Kiszolgáló út 

Átmenő forgalom  
nélküli út 

Gyűjtőút 
Bekötőút 

Vasúti mellékvonal 

Autópálya 
Autóút, főút 

Vasúti fővonal 
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

1. Üdülőterület 
Egészségügyi 

terület 
50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület 55 45 60 50 65 55 

4. 
Gazdasági 

terület 
Különleges 

terület 
65 55 65 55 65 55 

 
Zajvédelmi szempontból, területi funkció szerint a fenti táblázat szerinti övezetekre javasoljuk osztani a 
település területét. A szigorúbb határértékek a sport, szabadidős-rekreációs és üdülési tevékenységek 
céljára fenntartott területeken alkalmazandóak. 
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3.4.3

3.4.4

 Hulladékkezelés 
A kommunális hulladék elszállítását a község továbbra is a Győri Kommunális Szolgáltató Kft.-

vel együttműködve kívánja megoldani. Hosszabb távon megoldandó feladat a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése is.  

A településen jelenleg egy illegális szemétlerakó, törmeléklerakó található a 0209/13 hrsz.-ú 
területen. A terület nem gondozott, a hulladék ártalommentes lerakása nincs megoldva. A szeméttelepet 
fel kell számolni, az itt felgyülemlett környezetszennyező anyagokat el kell távolítani. A hulladék 
eltávolítása után a területet rekultiválni vagy legalább fásítani kell. 
A lakossági veszélyes hulladék szállítása jelenleg nem megoldott. Az átmeneti tárolás fejlettebb 
formáját jelentené hulladékudvar létrehozása a községben, ahol a szelektív és zárt tárolást meg lehet 
oldani.  
A jelenleg éves rendszerességgel van szervezett lomtalanítás, ez az esetlegesen bővülő igények 
esetén évi több alkalomra bővíthető. 
A település területén dögkút jelenleg nincs, kialakítása a Rába, Rábca és környező sok vízfolyás, nádas 
közelsége miatt a jövőben sem megengedhető. 
 

 Felszíni és felszínalatti vizek vizsgálata 
 
A terület a Rába-Rábca és a Marcal vízgyűjtőjéhez tartozik. Mérsékelt lefolyású terület. A folyók 
vízminősége II. osztályú. A település közvetlen közelében folyó Rába jelenleg gátak közé van szorítva, 
nem jelent veszélyt a település életére. 
Talajvíz átlagos mélysége 2 méter, amely magasabb vízállás következtében megnövekedhet. A talajvíz 
nátriumos, illetve kalcium - magnézium - hidrokarbonátos, keménysége 25 nk°, szulfáttartalma 300 mg/l 
körüli. 
 
A település északi határában futó Rábca vizének minőségét az időnként kimutatható kis oldott oxigén 
mennyiség, az alacsony oxigéntelítettség, a nagy szerves és szervezetlen anyag tartalom, és 
ortofoszfát-foszfor mennyiség jellemző. Általában a víz mikrobiológiai szennyezettségének mértéke is 
jelentős. Nagyobb hidrobiológiai folyamatok lefolyása nem érzékelhető. 
A déli határban folyó Rába vize oldott oxigénben gazdag, ennek megfelelően oxigén telítettség értéke 
kedvező. Azonban egy-egy áradás alkalmával a szerves anyag tartalom, nitrát és összes foszfor 
mennyisége itt is jelentősen megemelkedik. Nagyobb hidrobiológiai folyamatok lefolyása itt sem 
érzékelhető 
 
A felszíni vizek minőségét több szennyező - forrás is veszélyezteti. A kommunális és ipari szennyvizek 
tisztításának hiányossága nagymértékben rontja a víz minőségét A kommunális szilárd hulladék 
intézményes gyűjtése megoldott. A hulladékgyűjtést a győri kommunális szolgáltató kft. Kft. végzi, a 
hulladék-elhelyezés a győri regionális hulladéklerakóban megoldott. A településen nincs sem legális 
sem illegális szemétlerakó telep, ami a felszíni és felszín alatti vizeket szennyezné.  
 
Nem pontszerű szennyező forrás a szántóterületekre kiszórt műtrágya számolni kell az állattartásból 
eredő környezeti ártalmakkal gondoskodni kell a felhalmozódott trágya és egyéb potenciális veszélyt 
jelentő melléktermékek elszállításáról és ártalmatlanításáról. A jövőre nézve pedig környezetkímélő 
állattartótelepek építése és új technológiák bevezetése jelent megoldást.   
A növénytermesztésből adódó káros szennyeződések csökkenthetőek lennének a biotermesztés és a 
szervestrágyázás elterjedésével. Ezek mellett a szelektív hulladékgyűjtéssel és az abból adódó 
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komposztálással szintén csökkenthető a műtrágyázás káros hatása és a szeméttárolással illetve 
szemétszállítással járó környezetterhelés. 
 
 
 
3.5 KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA 
 
3.5.1

3.5.2

 Közúthálózati kapcsolatok 
Rábapatona a Rába és a Rábca közötti síkon fekvő a 85-ös országos főútra felfűződő település. A 
hozzá legközelebb fekvő nagyobb várostól Győrtől 11 km-re található. Szomszéd települései Enese 5 
km-re, Börcs légvonalban 5 km-re (közúton kb. 10 km-re), Ikrény 7 km-re, Koroncó 6 km-re és végül 
Mérges 5 km-re található tőle. Sajnos ezek közül a települések közül Rábapatonáról kiépített úton csak 
Enese és Ikrény a 85-ös főúton keresztül (Ikrény esetében ez jelentős kerülő), illetve Koroncó a 
nemrégiben kiépített Rába-hídon keresztül érhető el. A közelben lévő Börcs a megyei tervekben 
betervezett településközi út kiépítése nélkül csak Ikrényen keresztül érhető el egy földúton. Mérges 
község csak a Rába északi oldalán futó töltésen közelíthető meg. A nagyobb központok Győr és 
Csorna a 85-ös úton érhetők el. Az M1-es autópálya az ikrényi csomóponton keresztül érhető el a 
településről, illetve kiépült a kapcsolat Koroncón keresztül a 83-as úttal is.A 85-ös út kiépítettsége a 
forgalom nagyságához képest már nem megfelelő. A jelenleg két sávos út négy sávossá építését a 
közeljövőben tervezik, amely kedvezőbb közlekedési kapcsolatot jelent a település számára is. A 
rendezési tervmódosításban szerepeltetjük az immár konkrét tervvel rendelkező új nyomvonalat. A 
Rába hídra vezető út beton és a híd után aszfalt burkolattal ellátott ugyan, de szélessége elég keskeny, 
minősége leromlott.A település közúti közlekedési szempontból a fentiek alapján tehát felemás 
helyzetben van, jelentős fejlesztések szükségesek a kedvezőbb megközelíthetőségek biztosítása 
érdekében. 
 

 Tömegközlekedés 
 

A községet egy autóbuszjárat érinti.  A Győr-Rábapatona járat munkanapokon 19 járat párral 
érinti Rábapatonát. Minden járat pár a 85-ös út felől érkezik a településre. A buszok viszonylag sok 
helyen állnak meg a településen belül. Győr felől érkezve három megálló van a Külső Rákóczi utcában 
egymástól kb. 350-400 méter távolságban.  A negydeik buszmegálló a Rákóczi utca közepe táján van. 
Az un. végállomás a buszforduló jelenleg az iskola előtt van a Kossuth utcában. Az „Autóbusz-
váróterem” a Rákóczi utca mentén és a buszfordulóban is hiányzik. A terv távlatában a Rákóczi út 
mentén mindenképpen indokolt lenne autóbuszváró és öböl kiépítése. Indokolt és megoldandó feladat a 
felszállóhelyeknél emellett kiemelt járdasziget és az utcai járdákhoz kapcsolatot adó összekötő járdák 
építése. 
A hálózat fejlesztésekor azzal számolunk, hogy a buszforduló átkerül a vásártér déli végében 
kialakítandó térre és egy új buszmegálló kerül kiépítésre a Kossuth utca közepe táján. Így a település 
dél-keleti fele kikerül a tömegközlekedési szempontból eddigi árnyékos helyzetéből. Az dél-keleti 
oldalon új tömbfeltárással tervezett lakóterületek a közvetlen autóbusz közlekedési hálózatba nem 
vonhatóak be, de ennek a javítását szolgálandó a rágyalogolási távolságok csökkentésével, gyalogos 
tömbfeltáró utak kijelölésével számol a terv.  
A Malom-sziget tömegközlekedési kapcsolatának javítása az Arany János utca és a Báthory út közötti 
híd megépülésével javítható, melynek megléte esetén körjárat jelleggel közlekedhet a járatok egy része. 
További fejlődést eredményezhet az ikrényi faluközi út kiépítése, mivel így a patonai és ikrényi járatok 
egy része összevonható lesz. A jelenlegi kialakult szabályozási adottságok alapján az autóbusz járatok 
eléréséhez elengedhetetlen a közterületi szabályozás korrekció, a járdák kialakítása a biztonságos 
gyalogos közlekedés megteremtése érdekében. 
 



TÉR-HÁLÓ KFT  9024 Győr, Babits M. u. 17/A 
Rábapatona településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 
 

 12 
 www.ter-halo.hu 

 
 
 
 
3.5.3

3.5.4

3.6.1

3.6.2

                                                     

 Vasúti közlekedés 
Vasúti kapcsolatot a településen áthaladó Győr-Sopron közötti 8. számú vasúti fővonal biztosít, melynek 
megállója is van a belterület északi határában. A településen jelenleg a személyvonatok állnak meg. A 
menetidő a munkahelyi kapcsolatokat jelentő Győr felé a távolságból adódóan rövid. 
 

 Kerékpáros közlekedés 
Jelenleg a településen nincs sem kerékpárút sem kerékpársáv. Azonban mind a belterületi közlekedés 
kiegészítése képen, mind a települések közötti kapcsolatok megteremtése érdekében szükséges a 
kerékpárutak megjelenése.  
Belterületen a Rákóczi utca és a Kossuth utca mentén van szükség egy kerékpársáv kialakítására. Itt a 
településközponttól (iskolától, intézményektől) való nagy távolság miatt nem lehet megelégedni a járdák 
meglétével és a gyalogos forgalom biztosításával. (A településen több kerékpáros baleset volt a hosszú, 
egyenes Rákóczi utcán végigdübörgő viszonylag nagy sebességű forgalomból adódóan.) A Rákóczi 
utca nyugati oldalán kiépített kerékpárút megoldaná az eddigi konfliktusokat. A nyugati oldal azért 
kedvezőbb, mert így a már meglévő lakóterületekről ide kikötő utcák forgalmának nem kell átmenni az 
úttesten, illetve emellett a forgalmat generáló intézmények is ezen az oldalon vannak. 
A megyei területfejlesztési programban szerepelnek a Rába töltésén haladó kerékpáros nyomvonalak 
kijelölései is. Ezek nem csak települések közötti forgalom lebonyolítására lennének alkalmasak, hanem 
a nemzetközi kerékpárút hálózat részeként, ahhoz kapcsolódva a kerékpáros turizmus kedvelt útvonalai 
lehetnének a Rába mentén. A szigetközi kerékpárút hálózathoz hasonlóan kialakulhat egy Rába menti 
kerékpárút hálózat. 
 
3.6 INFRASTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 
 

 Ivó és tűzi víz ellátás 
 

A településen 1985-ben épült ki a vízvezeték hálózat. A közüzemi vízszolgáltató a Pannon - Víz Rt., a 
víznyerés helyi kútból történik6. R á b a p a t o n a  lakásainak 100 %-os a közüzemi vízhálózatba való 
bekapcsoltsága.  
A település vezetékes vízzel ellátott. A településnek önálló vízműve van. A vízmű névleges kapacitása 1 
400 m3/d. A megfelelő nyomást a vízmű területén lévő 200 m3-es hidroglóbusz biztosítja a torony 
túlfolyó szintje 148,43 mBf mely érték elegendő a település létesítményeinél a szükséges nyomás 
biztosítására. Két szintesnél magasabb s a vízműtől távol eső fejlesztési területek  esetében a nyomás 
értékeket külön egyeztetni kell a szolgáltatóval. 
A vízmű az igényelt mennyiséget és nyomást biztosítja. Távlatban célszerűen egy regionális hálózatra 
való csatlakozást javasolunk. A terv távlatán túli megvalósításra javasoljuk a győri vízbázis 
összekötését Ikrény, Rábapatona, Enesén keresztül a bősárkányi rendszerrel. 
A településen belül a hálózat körvezetékesítését javasoljuk s a fejlesztési területek ellátása érdekében a 
rendszer meghosszabbítását. 
 

 Szennyvízelvezetés 
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A településen befejeződött a kisnyomású szennyvízgyűjtő rendszer kiépítése. Folyamatban vannak az 
ingatlan rákötések. A szennyvíz a Petőfi Sándor utca végén lévő végátemelő után Ikrény hálózatába 
köt, majd Abda szennyvizével együtt a győri hálózathoz csatlakozik. A fejlesztési területek kiépült 
hálózathoz előzetes hidraulikai méretezés után csatlakoztathatók. 
Tekintettel arra, hogy a községben kiépült a szennyvízgyűjtő hálózat, a létesítmények használatba vételi 
engedélye csak a szennyvízgyűjtő hálózatra való csatlakozás megtörténte után adható ki. 
A Rába folyó hullámterében tervezett vízisport létesítmények esetében a vízügyi igazgatósággal 
egyeztetett, a hullámtéri vízügyi funkciót nem zavaró létesítmény építhető. Itt a szennyvíz elvezetése és 
a vízellátás nyomóvezetékkel az árvízvédelmi töltést a vízügyi előírásoknak megfelelően keresztezve 
valósítandó meg. 
 
3.6.3

3.6.4

 Csapadékvíz elvezetés 
 
A település a Rába folyó mellett helyezkedik el. A Rába árvizei ellen a kiépített töltések védik a 
települést, azonban mély területeken számolni kell fakadóvíz megjelenésével, hosszan tartó árvíz 
esetén különösen a Duna-Rába árvizeinek egybe esése esetén. 
A Rába mértékadó árvízszintje 115,12 mBf szint a vízmérce szelvényében. A településen a Kepés-
Lesvári belvíz csatorna halad keresztül, valamint egy lefűződött Rába holtág. A Kepés-Lesvári (Rózsás) 
csatorna alapterv szerinti tervezett max. szintje a közúti hídnál 111,20 mBf. A holt Rába magas belvíz 
esetén a Sóstói zsiliphez telepített szivattyúval vízteleníthető. A szivattyúzás 110,65 mBf-i szinten 
kezdődik, tehát a belterületi vizeket elvezető rendszerek esetében a visszaduzzadás elkerülése 
érdekében a Kepés-Lesvári csatornánál 110,20 mBf, a Holt-Rába esetében 110,80 mBf-i érték veendő 
figyelembe. 
Számítani kell azonban arra, hogy hosszan tartó mértékadó Rába árvíz esetén a belvizet 111,80 mBf-i 
szinti is fel kell engedni. 
A befogadó szintek figyelembe vételével kis lejtésű árkokkal a belterület felszíni vizei károkozás nélkül 
elvezethetők. 
A fejlesztési területek esetében a magassági kialakításnál a felszíni vízelvezetés lehetőségeit 
figyelembe kell venni. Javasoljuk, a meglévő árkok és közterületek részletes geodéziai  felmérése 
alapján részletes csapadékvíz elvezetési terv készítését. 
 
 

 Villamos energia ellátás 
A község energiaellátása: 
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű — 20kV-os — 
szabadvezetéki hálózatról történik. A községet 20/0,4kV-os kommunális transzformátorok látják el. 
 
A tervezett új igényeket a meglévő transzformátorok már nem tudják, illetve részben tudják csak 
kielégíteni, ezért transzformátorok telepítése válik szükségessé. 
 
20 kV-os szabadvezeték biztonsági övezete kettős felfüggesztésnél belterületen a 11/1984 számú IPM 
rendelet szerint a legszélső vezetéktől számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésű 20 kV-os kialakítás esetén 
az oszlop tengelyétől számítva kb. 3,25 m-t jelent (ezen értékek pontosítása csak kiviteli terveknél 
lehetséges). 
Azon a részen, 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 az E-on zRt. engedélyezi. 
 
Közvilágítás: 
A fejlesztésre szánt területek világítására kompakt fénycsöves lámpatestek betervezése célszerű. 
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A szabadvezetékes részen az energiaellátási oszlopokra kerülnek a közvilágítási lámpatestek, 
földkábellel ellátott részeken kandeláberes a közvilágítás. 
Közepes megvilágítási érték legalább:    4 lux. 
Megvilágítás középegyenletessége legalább:   0,2 
Megvilágítás határegyenletessége legalább:   0,1 
Közepes fénysűrűség értéke legalább:    0,3 
Fénysűrűség hosszegyenletessége legalább:   0,4 
Lámpatestek káprázási osztálya:    K2 
 
A földkábellel ellátott területen a telefon és a kábeltévé a nyomvonalvezetése csak a földben 
elfogadható, oda tervezendő. 
 
A közművek egymástól való távolságát az MSZ 7487 szabályozza. Villamos szabadvezetékek 
létesítéséről az MSZ 151 intézkedik. Kiviteli tervek készítésekor az egyéb szabványok és előírások 
betartása is kötelező. 
 
3.6.5

3.6.6

 Gázellátás 
Rábapatonán néhány évvel ezelőtt kiépült a középnyomású földgázhálózat. A településtől északra, 
külterületen, van a gázfogadó állomás. A fejlesztések vonatkozásában egyeztettünk az ÉGÁZ-DÉGÁZ 
zRt. Győri Műszaki Kirendeltséggel, a meglévő hálózat nyomvonalát a rendezési helyszínrajzon 
feltüntettük, nyilatkozatukat csatoltuk. 
A településen tervezett lakóterület-bővítés részben a már megépült vezetékekről közvetlenül 
megoldható, részben pedig a meglévő vezetékek továbbépítésével, vagy felbővítésével, esetleg 
„körösítéssel”. 
A kereskedelmi, gazdasági területek (kommunális célú) elláthatóságáról a tényleges gázigények 
ismeretében lehet majd nyilatkozni, mert ezen területek egy része  a kiépült hálózattól távolabb van. 
A sport-célú létesítmények nagysága és így a gázigény nem ismert, a terület környezetében csak D 32 
méretü vezetékek vannak. Az ellátás lehetőségéről csak pontos gázigény ismeretében lehet nyilatkozni. 
Tekintettel arra, hogy sem a gazdasági, kereskedelmi, sport-célú létesítmények gázigénye jelenleg nem 
ismert , a teljes hálózat vizsgálatát nem lehet elvégezni. A kiépítendő vezetékek anyaga SDR 11 (S 5) 
PE 80 G. 
A  tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a  tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, 
hogy a középnyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m. A község területén 1,5 bar túlnyomást 
lehet figyelembe venni. 
 
 

 Hírközlés 
 

Távközlési adótorony a település területén a Külső Imre úton található.  
A telefonvezetékek, kábeltévé nyomvonalvezetése a szabadvezetékes részen, oszlopon mehet, kivételt 
képez a 20 kV-os hálózat. 

A jövőben a telefon és a kábeltévé nyomvonalvezetése csak a földben elfogadható, oda 
tervezhető. 
A településen a mobiltelefonok és vezetékes telefonhálózat szolgáltatási minősége megfelelő. Ezeken 
felül a település rendelkezik Internet kapcsolattal is. A kábeltévé hálózat szintén megfelelő minőségben 
látja el a települést, a jövőben azonban célszerű lenne a modern adatátviteli igényeknek megfelelően 
átalakítani a hálózatot. 
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4 SZERKEZETI TERV 
4.1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK    
4.1.1
4.1.2

4.1.3

 Településszerkezeti terv M=1:10 000 felbontású  
 Határozat 

 
 

Rábapatona község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2010.(X.14.) Ök. sz. Határozata 
8/2003. (V.05.) rendelettel jóváhagyott Rábapatona Településszerkezeti Terv módosításáról. 

 
Rábapatona képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 
8. § (1) és a 10. § (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. § (3) bekezdés b.) 
pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Településszerkezeti tervet módosítja a TH-08-02-14 számú terv szerint. 
 

A településen a következő területeken tervezett a területfelhasználás változása: 
 

I. terület 
A 0291/2 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület, amely jelenleg tartalék gazdasági területként van 
kijelölve, Gksz – gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási kategóriába kerül besorolásra  
(kb. 5 ha). 
 
II. terület 
A 0187/4-6 hrsz-ú, mezőgazdasági szántó területek, Lf – falusias lakóterületbe kerülnek besorolásra (1 
ha). 
 
XI. terület: 
A 08 hrsz-ú, tervezett Lf – falusias lakóterület, Má-1 – mezőgazdasági, általános (szántó) területbe 
visszasorolásra kerül. (kb 10 ha) 
 
M85-ös számú gyorsforgalmi út területe: 
Az M85-ös számú tervezett gyorsforgalmi út pontos területének ismeretében mintegy ~29 hektárnyi 
terület kerül visszaminősítésre közlekedési területből, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató, 
mezőgazdasági általános (szántó), valamint gazdasági rendeltetésű erdő területbe. 
 

 A  településszerkezeti terv módosítással érintett tervezési területek 
településszerkezeti vonatkozásai 

 
I. terület 
A 0291/2 hrsz-ú mezőgazdasági szántó terület jelenleg tartalék gazdasági területként szerepel, 
tehát hosszútávú elképzelésként már a jelenleg hatályos településrendezési tervben is számba 
került mint potenciális fejlesztési terület. Az M85-ös út és csomópontjának folyamatban lévő 
megépültével természetes igényként jelentkezett a csomópont környékén kijelölt gazdasági célú 
területek fejlesztésének felgyorsulása. A terület szerves egységet alkot a csomópont körül kijelölt 
többi gazdasági célú területfelhasználási egységgel, közművekkel és úttal történő kiszolgálása a 
patonai bekötő útról tervezett.  
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A terület Gksz – gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási kategóriába kerül 
besorolásra  (kb. 5 ha). 
 
II. és XI. terület 
A 0187/4-6 hrsz-ú, mezőgazdasági szántó területek, Lf – falusias lakóterületbe kerülnek 
besorolásra (1 ha). A terület a mellette megvalósult Külső Rákóczi útról nyíló két utcányi 
telekosztással egységes lakóterület-fejlesztési blokkot alkot. Ezzel párhuzamosan a  XI. terület, 
a 08 hrsz-ú, tervezett Lf – falusias lakóterület, Má-1 – mezőgazdasági, általános (szántó) 
területbe visszasorolásra kerül (kb 10 ha). A területen történő lakóterületfejlesztés szerkezetileg 
amúgy is kevésbé szerencsésen kapcsolódik a település jelenlegi magjához, a jelenlegi 
gazdasági helyzetben pedig az ilyen léptékű lakóterület-fejlesztési elképzelés további fenntartása 
sem indokolt.  
 
M85-ös számú gyorsforgalmi út területe: 
Az M85-ös számú tervezett gyorsforgalmi út pontos területének ismeretében mintegy ~29 
hektárnyi terület kerül visszaminősítésre közlekedési területből, gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató, mezőgazdasági általános (szántó), valamint gazdasági rendeltetésű erdő területbe. 
Ezzel a valós területfelhasználásnak megfelelő állapot kerül átvezetésre a rendezési tervben, 
hiszen eddig a végleges pontos nyomvonal ismeretének hiányában egy szélesebb sáv volt 
fenntartva a gyorsforgalmi út számára. 
 

 
 
4.1.4 A rendezési terv készítésekor figyelembe vett területfejlesztési 

dokumentumok 
 
 
4.2 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
 
A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő 
fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei 
területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, 
amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát 
segítik elő. 
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Kivonat az országos területrendezési tervből 

 
A OTrT-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Rábapatona vonatkozásában:  

 
• a település környezetét érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket 

(törzshálózati vasútvonal) 
• települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (a M85-ös gyorsforgalmi út tervezett 

szakaszát) 
• az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Rábapatona és térségére vonatkozó 

domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat 
 
A fent említett elemeket a rendezési terv felülvizsgálata készítése során figyelembe vettük, az OTrT 
Rábapatona vonatkozó elemei belekerültek a rendezési terv felülvizsgálatának rajzos és a szöveges 
munkarészeibe egyaránt.  
Ezen felül az OTrT alátámasztó munkarészei közül az alábbiakban érintett a település: 
 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 
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Felszín alatti vízminőség védelem 

 
4.2.2.1.  Megyei területrendezési terv 
 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési Tervből 

 
A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Ravazd 
vonatkozásában:  

 a település területére érkező nagyközépnyomású  és középnyomású földgázvezetéket 
 a Rábapatonán áthaladó mikrohullámú hálózatot és országos tranzit hálózatot 
 a Rábapatonán áthaladó helyi jelentőségű kerékpárutat 
 településen áthaladó M85. számú gyorsforgalmi út  szakaszát 
 a megyei területrendezési terv alátámasztó munkarészeiben szereplő Rábapatona is vonatkozó 

domborzati, vízrajzi, földtani és egyéb adottságokat 
• a Rába folyó menti területek természeti, NATURA 2000, valamint ökológiai hálózat 

területe, valamint a település nyugati részén található erdők is az ökológiai folyosó 
részét képezik 

• a közigazgatási terület nyugati része és a Rába folyó menti területek tájképvédelmi 
övezet 

• a közigazgatási terület dél keleti része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezete 
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Országos ökológiai hálózat övezete 

 

 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

 
Tájképvédelmi terület övezete 
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4.2.2.2.  A területhasználat vizsgálata és változása 
 
Az Országos Területrendezési Terv és a megyei rendezési terv által meghatározott övezeti 
követelmények Rábapatona területre vonatkozó értékekeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
Területfelhasználás a megyei területrendezési terv és az OTrT területfelhasználási kategóriái alapján: 
 
 

 Jelenlegi Tervezett 
összes 

A Megyei 
Rendezési 
Tervben 
tervezett 
(100%) 

Tervezett 
területfelhasználás 
a Megyei 
Rendezési Terv 
területfelhasználási 
követelmények 
arányában 

Követelmény 

Erdőgazdálkodási 
terület 
 

456,2 ha 460,1 ha 456 Ha 101 % 85% 

Belterjes 
mezőgazdasági terület 
(szántó) 

1891,6 ha 1913,2 ha 1892 ha 101 % 85% 

Külterjes hasznosítású 
mezőgazdasági terület 
(rét, legelő, gyep) 

625,5 ha 628 ha 628ha 100 % 75% 

Vízgazdálkodási terület 212,3 ha 217 ha 215 ha 100% 90% 
Városias települési 
terület - - - - - 

Hagyományosan 
vidékies települési 
terület 

264,6 ha 266,5 ha 264,6 ha 100,7 % 0,7 %-al nő 

Építmények által 
igénybe vett terület 522,8 ha 489,2 ha 522,8 ha 93,6 % 6,4 %-al 

csökken 
 
 
 
4.3. A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló 2006. évi L. 
tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke nem 
csökkenthet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. 
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A Tervezési terület biológiai aktivitásértékének változása 
A Tervezési terület jelenlegi biológiai aktivitás értékének számítása: 
I. sz. terület 
Beépítésre nem szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Ér
té

km
ut

at
ó 

Bi
ol

óg
iai

 
ak

tiv
itá

s 
ér

té
k 

Mezőgazdasági terület - szántó 4,92 ha 3 14,76 
A TERVEZÉSI TERÜLET JELENLEGI BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 14,76 
 
 
A Tervezési terület tervezett biológiai aktivitás értékének számítása: 
 
I. sz.  terület 
Beépítésre szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Me
gh

at
ár

oz
ot

t 
leg

kis
eb

b 
zö

ld
fe

lü
let

i 
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y 

Ér
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km
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ó 
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Gazdasági, kereskedelmi – 
szolgáltató terület 4,02 ha 1,206 ha (30%) 0,3 1,206 

Beépítésre nem szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Ér
té

km
ut

at
ó 
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iai
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tiv
itá

s 
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té
k 

Közlekedési terület 1,05 ha 1,4 1,47 
A TERVEZÉSI TERÜLET TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 2,676 
 
A Tervezési terület biológiai aktivitásértékének változása 
A Tervezési terület jelenlegi biológiai aktivitás értékének számítása: 
II. sz. terület 
Beépítésre nem szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Ér
té

km
ut

at
ó 
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óg
iai

 
ak

tiv
itá

s 
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té
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Mezőgazdasági terület - szántó 0,63 ha 3 1,89 
A TERVEZÉSI TERÜLET JELENLEGI BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 1,89 
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A Tervezési terület tervezett biológiai aktivitás értékének számítása: 
II. sz. terület 
Beépítésre szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Me
gh

at
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ot

t 
leg

kis
eb

b 
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Lakóterület - falusias 0,63 ha 0,189 ha (30%) 2,5 1,575 
A TERVEZÉSI TERÜLET TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 1,575 
 

A Tervezési terület biológiai aktivitásértékének változása 
A Tervezési terület jelenlegi biológiai aktivitás értékének számítása: 
 
M85-ös számú gyorsforgalmi út 
Beépítésre nem szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Ér
té

km
ut

at
ó 
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óg
iai
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tiv
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Közlekedési terület 93,14 ha 1,2 111,768 
A TERVEZÉSI TERÜLET JELENLEGI BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 111,768 
 
A Tervezési terület tervezett biológiai aktivitás értékének számítása: 
M85-ös számú gyorsforgalmi út 
Beépítésre szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
 

Me
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Gazdasági, kereskedelmi – 
szolgáltató terület 2,0 ha 0,6 ha (30%) 0,3 0,6 

Beépítésre nem szánt területek 

Területhasználat 

Te
rü

let
 (h

a)
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Közlekedési terület 64,4 ha 1,2 77,28 
Mezőgazdasági terület - szántó 23,41 ha 3 70,23 
Gazdasági rendeltetésű erdő 
terület 3,33 ha 6 19,98 

A TERVEZÉSI TERÜLET TERVEZETT BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉKE 168,09 
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Összesítés 
A módosítási területek meglévő biológiai aktvitás értéke 128,418 
A módosítási területek tervezett biológiai aktvitás értéke 172,341 
  
 
A számításokból az derül ki, hogy a tervezési terület biológiai aktivitásértéke a fejlesztések 
megvalósulása után jelentősen, 34,2 %-al nő, melynek oka, a korábbi rendezési tervben kijelölt M85-ös 
gyorsforgalmi út terület kijelölésének csökkenése. 
 
 

4.3.2. A településszerkezeti tervmódosítás és várható hatásainak leírása 
I.sz. tervezési terület: 
A tervezési terület a jelenlegi rendezési tervben mezőgazdasági szántó területfelhasználású. A területen 
található ingatlanok teljes egészében magántulajdonban vannak.  
A korábbi rendezési terv szerint a 0291/2 hrsz-ú terület 84128 számú út melletti része már gazdasági 
területfelhasználású területként szerepel. A tervezett M85-ös számú gyorsforgalmi út és a 8 számú 
vasúti fővonal közötti területek tartalék gazdasági területként lettek kijelölve. Az önkormányzat a tartalék 
gazdasági terület, 0291/2 hrsz-ú telek teljes egészét a továbbiakban gazdasági, kereskedelmi 
szolgáltató területként kívánja szerepeltetni. 
 
A Gksz terület estében a tervezett konkrét területfelhasználási és beépítési paraméterek a következők:  

• Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület 
• Maximális szintterületsűrűség: 1,5 
• Tervezett telekméretek: 2000 m2 
• Tervezett beépíthetőség: 50% 
• Tervezett minimális zöldfelületarány: 30% 
• Tervezett maximális építménymagasság: 9,5 m 
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II.sz. tervezési terület:  
A tervezési terület a jelenlegi rendezési tervben Msz (mezőgazdasági szántó) terület felhasználású 
területként szerepel. A területen található külterületi ingatlanok magántulajdonban vannak.  
A beruházó a fenti területeket lakóterületként kívánja szerepeltetni a rendezési tervben, falusias 
beépítésre alkalmas telekparaméterekkel. 
 
A lakóterület estében a tervezett konkrét területfelhasználási és beépítési paraméterek a következők:  
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• Falusias lakóterület 
• Maximális szintterületsűrűség: 0,5 
• Tervezett telekméretek: 900 m2 
• Tervezett beépíthetőség: 30% 
• Tervezett minimális zöldfelületarány: 50% 
• Tervezett maximális építménymagasság: 4,5 m 

 
A fejlesztési elképzelések egy ütemben kerülnek megvalósításra. Az ingatlanok művelésből való 
kivonása egy ütemben történik. A tervezési terület közművel való ellátása a községi rendszerekhez 
történő csatlakozással oldható meg. A terület a tervek szerint az OTÉK szerinti „teljes 
közművesítettség” feltételeivel fog működni. 
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4.4. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

4.4.2. Tájrendezés 
Rábapatona tájszerkezetében alapvetően négy tájszerkezeti elem dominál. A beépítésre nem szánt 
terület jelentős hányada kb. 25 % erdőterület, mely az elmúlt években az erdőtelepítéseknek 
köszönhetően jelentősen növekedett. A rétek és legelők aránya szintén kb. 25 % külterületen. A 
fennmaradó területek szántó művelési ágban hasznosulnak. Emellett a három elem mellett Rábapatona 
területét az itt átfolyó Rába, Rábca, Rózsás-csatorna és a Holt-Rába illetve az északi részeken található 
néhány nagyobb kiterjedésű nádas teszi nagyon változatossá, gazdaggá. A település külterületét alkotó 
vizek, rétek, nádasok természet közeli élőhelyek, melynek megőrzése kiemelten fontos feladat a 
településen. Meg kell őrizni a rétek, gyepek, nádasok, vizek érintetlenségét. Meg kell tartani és 
lehetőleg növelni kell a vízfolyásokat kísérő erdősávok, ligetek területét. 
A tájhasználatban várható változás, hogy a beépítésre szánt terület összterülete a szántóterületek 
rovására kismértékben növekszik. A fejlesztési területek kialakításakor törekedtünk arra, hogy a 
kereskedelmi gazdasági és mezőgazdasági üzemi területek a már meglévő ilyen funkciójú területek 
közelében helyezkedjenek el, mert így a természet közeli területek kevésbé vannak a változásnak 
kitéve. Az új területek kialakítása során a szabályozási előírásokkal (kötelező telken belüli védőfásítás) 
kívántuk a fejlesztések tájba illesztését elősegíteni. 
Elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme. Az intenzív műveléssel érintett terület 
javaslatunk szerint csökken, növelni kell az erdők rétek arányát (lásd tájrendezési tervlap).  

Javasoljuk továbbá a meglévő, nagy kiterjedésű rétek és szántók táblaméreteinek csökkentését 
és a szegélyek, védőfásítások pótlását és új védőfasorok telepítését. Ezek alapvető fontosságúak a táj 
jellegének megőrzéséhez és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. A tájrendezési és 
szabályozási terveken jelöltük a fasorok helyét. 

A tájrendezést érintő jelentős beavatkozás a közlekedési hálózati elemek tervezett fejlesztése. 
A 85-ös út gyorsforgalmi úttá való kiépítése illetve a vasút kétvágányúsítása az élőhelyek további 
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feldarabolódását vonja maga után. Ennek elkerülése érdekében megfelelő kiegészítő létesítmények 
(vadátjáró stb.) megvalósítása szükséges. 
 

4.4.2.1. Táji adottságok 
A fejlesztést és rendezést befolyásoló táji adottságok, tájalkotó elemek a domborzat és a növénytakaró 
és a területhasználat. 
Domborzat. A tervezési terület magasságilag csak enyhén változó, majdnem síknak tekinthető, így a 
telekalakításoknál és az utak nyomvonalvezetésénél a domborzat átalakítására nem kerül sor. 
Növénytakaró. A tervezési területeken a tájra jellemző természetes vegetáció van jelen, mivel a 
területek szántóföldek. A mezőgazdasági művelés alatt álló terület növényzete a vegetációs időben a 
település zöldfelületi rendszerének részét képezi. 
Területhasználat. A rendezési tervmódosítással érintett még be nem épített területek jelenleg szántó 
művelési ágba tartoznak, rajtuk mezőgazdasági tevékenység, szántóföldi növénytermesztés folyik.  

4.4.2.2. Tájhasználat, táji környezet 
A fejlesztési területek és annak környezetének síkvidéki jellege, terepviszonyai miatt a tervezett 
létesítmények optimális terepre illesztése nem jelent problémát, a tájkarakterisztikában jelentős változás 
nem várható. A környezeti tájban az épített elemek (mezőgazdasági major, ipari épületek, autópálya 
csomópont, vasút, magasfeszültségű energia folyosó) már visszafordíthatatlan  tényezőket jelentek a 
község déli és keleti határban. 

4.4.2.3. Táji konfliktusok, tájfejlesztés, tájvédelem 
A tervezési területek táji környezetében esztétikai, tájhasználati és ökológiai konfliktusok jelennek meg, 
mivel a fejlesztések több helyen védett természeti és táji és látványvédelmi értékek mentén valósulnak 
meg. 
Esztétikai konfliktus: 

 kialakuló csupasz, ”steril” lakókörnyezet ↔ igényes lakóterület  
 lakóterület↔védett természeti környezet, gazdag növényvilág 
 kialakuló gazdasági terület, csarnoképületek, ipari épületek↔lakóterületek, rétek, nagy 

kiterjedésű mezőgazdasági területek 
 a településre bevezető utak mentén feltáruló látvány, a szigetközi táj↔újonnan 

beépítésre kerülő művi környezet 
megoldás:  a környezet rendezése, a közterületek igényes kialakítása 

Tájhasználati konfliktusok: 
 mezőgazdasági terület ↔ lakóterület 

megoldás:  növénytelepítés, védőfásítás 
 mezőgazdasági terület ↔ gazdasági (ipari és kereskedelmi szolgáltató) terület 

megoldás:  növénytelepítés, védőfásítás 
 lakóterület↔ gazdasági terület 

megoldás:  növénytelepítés, védőfásítás 
 gyakori erős széllökések, szélerózió ↔ kertek használata, pihenés, rekreáció 

megoldás:  zárt állományú, többszintű, növénytelepítés, fásítás 
 a fejlesztés miatt megnövekedett forgalom↔ lakóterület nyugalma 

megoldás:  terület lehatárolása többszintű növényzettel 
 a fejlesztés miatt megnövekedett lakosságszám ↔ közösségi célú zöldfelület 

kialakítása 
megoldás:  közpark létesítése 

 a fejlesztés miatt megnövekedett forgalom ↔ a védett természeti területek 
megoldás:  pufferterületek létesítése 
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Ökológiai konfliktusok: 
 talajvíz, talaj szennyezése ↔ lakóterületek, természeti területek 

megoldás: lakosság és a gazdasági szereplők környezettudatos viselkedése, 
csatornázás, hulladékkezelés megoldása 

 lakóterületek és gazdasági területek környezeti állapota ↔ mezőgazdasági termelés 
(szántóföldi művelés) 
megoldás:  környezetkímélő művelési módok, korlátozott vegyszerhasználat 

A településen továbbra is fontos feladat a védett és nem védett természeti, táji értékek fenntartása, 
védelme, ezek megtartása. 

4.4.2.4. Környezetalakítás, a terület zöldfelületi rendszere 
A zöldfelületeket és a védett természeti területeket a környezeti elemek fokozott terhelése 
veszélyeztetheti (mezőgazdasági művelés, állattartás, közlekedés, építkezések, egyéb beavatkozások). 
Ezért a tervezett területek zöldfelületi rendszereinek elemeit ott és úgy kell kialakítani, hogy ezen káros 
hatások a legkisebbek legyenek, ugyanakkor a meglévő és tervezett lakó- idegenforgalmi- és termesztő 
felületek védelme a legjobban megvalósuljon. Ezért a következő zöldfelület-fejlesztési javaslatunkat 
adjuk: 

 az ökológiai hálózat rendeltetésszerű fejlesztése érdekében talajvédelmi és 
településvédelmi céllal több helyen kötelező telken belüli fásítás és védőerdősáv (a 
fásítás egyúttal hófúvás elleni védelmet is szolgál), 

 az utak mentén lehetőség szerint kétoldali fasor telepítése, ahol ez nem lehetséges, ott 
az egyoldali fasor és másik oldali gyepes, cserjével betelepített zöldsáv, 

 közpark kialakítása 
 a művelési ág megváltozása, termelésből való kivonás, illetve beépítés során a 

termőréteg eltávolítása jelentős beavatkozás a tájháztartásba. Ezért mindenféle 
építménynél a földszinti padlóvonal helyes megválasztásával az épületek tájba 
illesztését, a termőréteg-gazdálkodást körültekintően javasoljuk elvégezni, valamint az 
építkezéseket a felesleges és nagymértékű tereprendezésektől mentesen javasoljuk 
elvégezni. 

4.4.2.5. Zöldfelület-fejlesztési javaslat 
A területen a tájra jellemző természetes vegetáció a mezőgazdasági hasznosításkor már megszűnt. A 
kialakuló zöldfelületek a környező táj elemeiként a tájjelleget meghatározó növényzettel kell hogy 
rendelkezzenek, ezért a növényzet kiválasztásakor növényökológiai, növénytársulások szerinti, 
tájesztétikai és növényföldrajzi szempontokat is figyelembe kell venni az általános szempontokon 
(talajminőség, talajvíz mennyisége, minősége, páratartalom, stb) túl. 
A tervezési területek kialakításra kerülő zöldfelületei a település zöldfelületi rendszeréhez csatlakoznak.  
 
A községben jelenleg nem található szépen kiépített közpark vagy ápolt, gondozott zöldfelület.  A 
legnagyobb összefüggő települési zöldfelület az István utcában található, mely jelenleg még nincs 
rendezve. Megtervezett zöldfelületi rendezéssel, rendszeres karbantartással alkalmassá tehető 
játszótér, települési közösségi tér, vásártér, közpark befogadására. E mellett azonban mindenképpen 
szükség van a rendezési tervben jelölt helyeken a megfelelő minőségű közparkok kialakítására is, 
melyekre a település lakossága körében is igény mutatkozott. Ezen kívül az utcaképeket rendkívül 
pozitívan befolyásolják néhány utcában az utakat kísérő fasorok. Fontos lenne, hogy minden utca 
kialakításánál gondot fordítsanak megfelelő út menti fasorok telepítésére is. A temető melletti zöldterület 
és a tervezett közparkok kialakításakor a növénytelepítéseket csak gondos előkészítő munka után 
szabad elvégezni.  
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A település kedvező adottságai közé sorolható a belterületi vízfelületek megjelenése. A településen 
különös gondot kell fordítani a Rózsás-csatorna és a Holt-Rába vizeit övező zöldfelületek kialakítására 
és annak rendezettségére, fenntartására.  
 

4.4.2.6. Növénytelepítésre javasolt fajok 
Út menti sorfának alkalmas, a települési környezetben megszokott, de a vegetációban tájidegen fajok, 
fajták:  
Kis fák: Acer platanoides ’Globosum’ (gömbjuhar) 
  Catalpa bignonioides ’Nana’ (gömbszivarfa) 
  Fraxinus ornus (virágos kőris) 
  Fraxinus ornus ’Mecsek’(gömbkőris) 
  Koelreuteria paniculata (csörgőfa) 
  Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ (gömbakác) 
 
Közepes és nagy fák (12 m felett): 
  Corylus colurna (törökmogyoró) 
  Liriodendron tulipifera (tulipánfa) 
  Platanus hybrida (burkolattól kellő távolságba telepítve!) (platán) 
  Robinia pseudoacacia (akác) 
  Tilia cordata és fajtái (kislevelű hárs) 
  Tilia platyphyllos és fajtái (nagylevelű hárs) 
  Tilia tomentosa és fajtái (ezüst hárs) 
  Tilia americana és fajtái (amerikai hárs) 
  Tilia euchlora és fajtái (krími hárs) 
 
Tájba illő, a Szigetköz és a Rába menti területek  természetes vegetációjában is megtalálható fajok: 
 Cserjék: 
  Salix purpurea (csigolyafűz)  
  Salix triandra (mandulalevelű fűz)  
  Salix viminalis (kosárkötő fűz) 
  Salix elaeagnos (parti fűz) 
  Ribes nigrum (fekete ribiszke) védett! 
  Cornus sanguinea (veresgyűrű som) 
   
 Fák: (A dőlt betűvel szedett fajok út menti sorfának is alkalmasak) 
  Salix alba (fehér fűz) 
  Salix fragilis (törékeny fűz) 
  Populus nigra (fekete nyár) 
  Populus alba (fehér nyár) 
  Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica (magyar kőris) 
  Fraxinus excelsior (magas kőris) 
  Alnus incana (hamvas éger) 
  Alnus glutinosa (enyves éger) 
  Acer platanoides (korai juhar) 
 

4.4.3. Környezetalakítás 
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4.4.3.1. Vízvédelem 
A tervezési terület a vonatkozó jogszabály alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan 
érzékeny területeken levő települések besorolása szerint az érzékeny kategóriába tartozik.  
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján a gazdasági 
területen megvalósítható építmények elhelyezése. A tervezési területek felszín alatti vízbázis 
védőidomát nem érintik, közvetlen közelében vízkivételi létesítmény nem található.  
A tervezési területen keletkező szennyvíz környezetre gyakorolt hatása megfelelő elvezetés és kezelés 
esetén semlegesnek ítélhető meg. A szennyvíz elvezetése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása 
és feldolgozása esetén a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes 
hulladéknak minősülő folyékony, vagy nagyobb szilárdanyag tartalmú, "félfolyékony" szennyvizek a 
tervezési területen belül engedélyezett tevékenységek során nem keletkeznek. A közműves csatorna 
hálózatra történő nagyobb arányú rákötéssel a talajvizek jelentős mértékben tisztulhatnak.. 
A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges 
műszaki beavatkozásra a területeken nincs szükség. 
A tervezési területeken belül elhelyezhető létesítmények - a felhasználni kívánt anyagok, valamint a 
szennyvíz- és csapadékvíz-tisztítás mértéke alapján - havária esetén is alacsony kockázati szintűek. 

4.4.3.2. Levegővédelem 
A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és tervezett 
építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a létesítmények 
megvalósításával generált többletjármű forgalom. 
A tervezési terület levegőkörnyezeti állapotát a majdani levegőterhelési és meteorológiai folyamatok 
együttesen határozzák meg. 
 
Levegőkörnyezeti folyamatok: 
Emisszió: adott szennyező forrás(ok)ból kilépő légszennyező anyagok 
Transzmisszió: a szennyező anyagok terjedése a légtérben 
Immisszió: az adott térséget terhelő összes légszennyező anyag (légszennyezettség, terhelhetőség)  
Meteorológiai folyamatok: 
Klíma: az adott térség időjárási viszonyainak összessége (globális jelenségek) 
Átszellőzés: a földfelszín és az épített környezet jellemzőinek függvénye   
 
A tervezési területen belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a csekély emissziókra 
tekintettel, a klímaviszonyokat nem módosítják, az éghajlati jellemzők csak jelentéktelen, eseti módon 
változ(hat)nak meg, főként a köd/szmog-képződési és a láthatósági viszonyok tekintetében. 
Az éghajlati viszonyok és a szélklíma kedvező, ezért csekély lehetőség van a légszennyezettség 
felhalmozódására. 
A tervezési terület klimatológiai adottságait ezen kívül a Rába közelsége is befolyásolja, amelyek 
medervölgye is irányítja a légmozgást. Végeredményben a terület levegője rendszeresen frissül a 
légáramlatokkal.  
A település lakóterületének a levegő tisztaságát a háztáji állattartáshoz kapcsolódó szaghatás időnként 
kedvezőtlenül befolyásolja. Ennek megszüntetése csak tiszta technológiák alkalmazásával, illetve az 
állattartó funkció távolabbra helyezésével lehetséges. Távlati célként a levegőminőség javítását jelöljük 
meg. A levegőt szennyező pont- és diffúz források káros hatásait meg kell szüntetni, a lakossági 
légszennyezést mérsékelni kell. Határértéket meghaladó emisszióforrás jelenleg nincs a település 
területén belül, létesítése és üzemeltetése a jövőben sem engedhető meg. A tervezett funkciók 
megvalósítása során a módosított hatályos kormányrendelet előírásait be kell tartani. 
A tervezett gazdasági területek szennyezőanyag kibocsátását a létesítés előtt a környezetvédelmi 
hatósággal egyeztetve kell maximálni.  
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4.4.3.3. A kommunális (fűtési) légszennyezés 
A fűtési hőenergiát földgáztüzelésű gázkazánok biztosítják a tervezési terület nagy részén. Az új 
beépítésű területeken is nagyrészt gázkazánok fogják biztosítani a hőenergiát. 

4.4.3.3.1. Zaj és rezgésvédelem 
A tervezési területen az üzemi tevékenységből származó zaj szempontjából a hatályos rendelet 1. sz. 
melléklete alapján, a közlekedésből származó zaj szempontjából a hatályos rendelet 3. sz. melléklete 
alapján kell meghatározni a zajkibocsátási határértékeket. A területen építmények elhelyezése ennek 
figyelembe vételével történhet. 
A tervezési területen az egyéb funkciójú területekkel határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia a 
zajvédelemről. A zajt kibocsátó szükség esetén saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemről, és a 
zajt csökkentő berendezés elhelyezéséről. A zaj kibocsátója és a levegő szennyezője indokolt esetben 
mérésre kötelezhető. A szomszédos lakóterületek védelme érdekében a két területfelhasználási egység 
határán megfelelő szélességű elválasztó zöld sávot kell kialakítani a gazdasági területen belül. 
Az építési tevékenységek környezeti zajszintjei:  
Az átlagos, településen valószínű építkezések várható átlagos időtartama 11 hónap, ebben az esetben 
a zajterhelési határértékek nappal LTH=60dB, éjjel LTH=45dB (lakóterület, kisvárosias beépítés esetén, 
a többi területen magasabb értékek megengedettek). Az építkezés domináns zajforrásai (földgépek, 
betonkeverő, stb.) egy LWA=105dB hangteljesítményű, az építkezési terület közepére koncentrált 
pontforrással vehetők figyelembe. Építkezés idején a tervezett munkákat úgy kell ütemezni, hogy a fenti 
nappali határértékek betarthatók legyenek, építési tevékenység éjszakai időszakban a területen belül 
nem megengedett. 
 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBŐL EREDŐ ZAJTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA AZ  
MSZ - 07-2904-1990 SZABVÁNY SZERINT 
A helyszín leírása: 
A Győr -Sopron GYSEV vasútvonal melletti területrészben beépítetlen, de beépítésre szánt terület. A 
tervezett funkció a vasúttól déli irányban lakóterület, északi irányban gazdasági terület. 
Összhangban a vonatkozó építési előírásokkal a beépítés során a vágánytól számított 50 méteren belül 
lakófunkciójú épület nem létesíthető. Szükséges ugyanakkor az 50 méteren túli terület vasúti 
forgalomból eredő zajterhelésének, a megengedett határértékek teljesülésének vizsgálata, illetve a 
lehetséges beépítési vonal és a vágányok  
A számítási módszert az MSZ 07-2904-1990 szabvány írja elő. 
A számítás során a vizsgált szakaszon átmenő forgalmat kell figyelembe venni vonatfajtánként és 
napszakonként, a nappali 16 óra (06-22) illetve az éjszakai 8 óra (22-06) időszakban.  
A számítás célja a megítélési pontban várható és a határértékekkel összevethető mértékadó A-
hangnyomásszintek meghatározása.  
A jelenlegi forgalomnagyságot és összetételt lásd a táblázatokban.  (Az adatok forrása a GYSEV 
igazgatóság, Sopron) 
A hosszútávú forgalomra vonatkozó pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Tervezett a vonal két 
vágányúra való átépítése, ennek időpontja nem ismert. Folyamatban van ugyanakkor a Győr-
Szombathely vonal felújítása, minek következtében a személyforgalom 
-ezen belül számos IC szerelvény- a Pápa-Győr szakaszon jár majd a jelenlegi Csorna-Győr vonal 
helyett. 
Szintén bizonytalan a gördülőállomány távlati műszaki állapota, a jelenlegi vagonpark nagy része az EU 
csatlakozást követően cserére szorul, paramétereinek javulására lehet számítani. 
 
Biztos adat hiányában a nagytávon 50%-os forgalomnövekedést feltételezünk Az egyes 
vonatfajtákra vonatkoztatott kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint  meghatározása 
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LAeqi(25) = Loi + 10logQi + 10log l
l

v
v

i

oi

i

oi

+ 20log  

ahol 
Loi  - az i-edik vonatfajta vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintje dB 
Qi  - az i-edik vonatfajta mértékadó forgalma vonat/ó 
li      - az i-edik vonatfajta hossza m 
loi   - a vonatkoztatási vonathossz m 
vi   - az i-edik vonatfajta tényleges vonatsebessége km/ó 
voi  - vonatkoztatási sebesség km/ó 
 

A MEGLEVŐ ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK 
A nappali forgalmi adatok és a kiindulási LAeq meghatározása 
 
 

FORGALOM NAPPAL     FORGALOM ÉJJEL 
 

Személyvonatok nappal  Személyvonatok éjjel 

vonatfajta darab sebesség 
km/h 

hossz 
m 

LAeqi 
dB 

 vonatfajta darabsz. sebesség 
km/h 

hossz 
m 

LAeqi 
dB 

nemzetk. gyors - - -  nemzetk. gyors - - -  
nemzetk. IC - - -  nemzetk. IC - - -  
belföldi gyors 7 100 80 47,2 belföldi gyors - - -  
belföldi IC 10 100 98 49,5 belföldi IC - - -  
belföldi sebes -    belföldi sebes - - -  
személyvonat 8 40 80 46,1 személyvonat 5 40 120 43,2 
postavonat - - -  postavonat - - -  

összesen 25   összesen 5   

A  személyforgalom egyenétékű szintje        52,6  A  személyforgalom egyenétékű szintje         43,2    
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Tehervonatok nappal  Tehervonatok éjjel 

vonatfajta db seb 
km/h 

hossz 
m 

LAeq 
dB 

vonatfajta  
db 

seb 
km/h 

hossz 
m 

LAeq 
dB 

nemzetközi gyorsteher 4 80 420 50,9 nemzetközi gyorsteher 1 80 420 47,9 
Ro-La 3 100 130 46,3 Ro-La 2 100 130 47,4 
belföldi gyorsteher 5 80 650 53,7 belföldi gyorsteher 2 80 650 52,7 
közvetlen irányvonat 6 60 700 52,2 közvetlen irányvonat 6 60 700 55,2 
tolató teher 2 - -  tolató teher - - -  

összesen 20      összesen 11   

A  teherforgalom egyenétékű szintje               57,5 A  teherforgalom egyenétékű szintje                 58,0 

 
 
Az egyes vonatfajtákra számított LAeqi(25) egyenértékű A-hangnyomásszintekből az LAeq(25) kiindulási 
egyenértékűA hangnyomásszintet a következő összefüggéssel számítjuk: 

LAeqi(25) = 10log (25) ∑
=

m

i

LAeqi

1

1,010

ahol     m – a vonatfajták száma 
 
 

Kiindulási egyenértékű hangnyomásszint nappal 

58,7 dB 
Kiindulási egyenértékű hangnyomásszint  
éjjel 

58,0 
 
 

A nagytávon becsült 50% forgalomnövekedés a forgalmi zajszintet  ΔL = 1,7 dB vel növeli. 
 

 2003- ban 2015- ben 

nappal 58,7 60,4  dB 
éjjel 58,0 59,7  dB 

 
   
A „d” távolságban levő észlelési ponton várható megítélési A- hangnyomásszint meghatározása a 
szabvány 3.4 szerint* történhet. 
 
 

LAeq(d,h) = LAeq(25) + Kd + Ke + Kp + Kh + Ká + Ksz + Kz  + Kr 
 
Jelen esetben a Kd  távolság miatti  és a   Kk   = +2 dB hangjelzés miatti korrekciót indokolt 
figyelembevenni. 
 

Kd = 12,5 x log(d/25)  dB 
 
A vonatkozó 8/2002(II.22)KöM- EüM rendelet szerint, a tervezett  „Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű) beépítésű” funkciónak megfelelő határérték teljesüléséhez a beépítési 
vonal és a vasútvonal legkisebb távolsága „d” = 85 méter lehet.  
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A vasúttól északra  tervezett „Gazdasági terület”  funkció esetén  az 50 m vasúti védőtávolságon túl a 
határértékek teljesülnek, amennyiben ott védendő épület nem létesül. 

3. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

     Határérték (LTH) az LAMkö megítélési szintre  
(dB) 

 Sor-  
szám 

 Zajtól védendő terület  üdülő-, lakóépületek 
és közintézmények 
közötti forgalomtól 
elzárt területeken; 
pihenésre kijelölt 
közterületeken 

 kiszolgáló út; átmenő 
forgalom nélküli út 
mentén 

gyűjtőút; összekötőút; 
bekötőút; egyéb 
közút; vasúti 
mellékvonal és 
pályaudvara; repü-  
lőtér, illetve helikop- 
terállomás, -leszál- 
lóhely mentén 

 autópálya; autóút; I. 
rendű főút; II. rendű 
főút; autóbusz-
pályaudvar; vasúti 
fővonal és pálya- 
udvara; repülőtér, 
illetve helikopter- 
állomás, -leszálló- 
hely mentén 

     nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 nappal  
6-22 óra 

 éjjel  
22-6 óra 

 1. Üdülőterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 
természeti terület kijelölt 
része 

 45  35  50  40  55  45  60  50 

 2. Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű) 

 50  40  55  45  60  50  65  55 

 3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), vegyes terület 

 55  45  60  50  65  55  65  55 

 4. Gazdasági terület és 
különleges terület 

 60  50  65  55  65  55  65  55 

 

4.4.3.4. Föld- és talajvédelem 
A tervezési területek felszíni szennyeződésre érzékenyek. A területek közműves víz és csatorna 
ellátását 100 %-ban biztosítani kell, így a területről szennyeződés a talajt nem érintheti. A tervezési 
területen a rendezési terv módosításában megfogalmazott fejlesztések nem veszélyeztetik a talaj 
minőségét.  
A földtani közeg (talaj) nem tekinthető szennyezettnek. Kármentesítés, különleges műszaki 
beavatkozás nem indokolt. 
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, a hulladéktárolás, illetőleg a burkolt 
felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint 
környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. 

4.4.3.5. Klíma, éghajlati viszonyok 
Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú terület. A napfénytartam meghaladja a az 1950 órát, 
az évi középhőmérséklet 9,5-10 C°. A fagymentes időszak átlagosan 185-190 nap. A lehetséges 
hőmérsékletingadozás – 16,5 C°- +33,5 C° között várható.  
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A csapadék évi összege 590 és 640 mm, amely a vegetációs időszakban 340-370 mm-re korlátozódik. 
A hótakarós napok száma maximum 35 nap, maximális hóvastagság 24 cm.  
Uralkodó szélirány ÉNY, átlagos szélsebesség 3m/s. Az éghajlat alapján termeszthető kultúrnövények: 
gabonafélék, kapások és kertészeti növények. 
A szabályozási terv által lehetővé tett fejlesztések a terület klímájában érzékelhető változást nem 
okoznak. 

4.4.3.6.  Élővilág 
A tervezett fejlesztések közül azok, amelyek a jelenlegi külterületen valósulnak meg  a terület 
élővilágára –tekintettel az eddigi mezőgazdasági felhasználásra- kis mértékben, de hatással vannak. A 
fejlesztési területek a belterület bővülései, tehát ezeken a helyeken érezhetőbb lesz az emberi jelenlét.  
A településen – védőfasorok, fásítások telepítésének előírásával - egy zöldbe ágyazott, tájba illesztett 
települési környezet kialakítása a cél, amelyben az élővilág többi szereplője számára is megfelelő 
élettér marad. Belterületen a tervezett fejlesztések a terület élővilágára –tekintettel a települési 
környezet eddigi közelségére- nincsenek érdemi hatással.  

4.4.3.7. Épített környezet 
A tervezett szabályozás a beépítési javaslatnak megfelelően biztosítja az egységes építészeti 
megjelenés kialakulását az épületek telepítését, és tömegét tekintve.  

4.4.3.8. Hulladékgazdálkodás 
A területen feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem 
használható fel. A területen esetleg található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során el 
kell távolítani. Építési munkáknál a terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről 
és megfelelő újrahasznosításáról gondoskodni kell. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, 
hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
A keletkező veszélyes hulladék elszállítását a vállalkozásoknak önállóan kell megoldaniuk. 
A tervezési területen belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a következő 
táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű hulladékokkal kell számolni jelentősebb 
mennyiségben: 
 

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

csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 
17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 
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A keletkező veszélyes hulladékok kezelését, a települési hulladékok kezelését a hatályos korm. rendelet 
szerint kell végezni. 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek 
kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó 
rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 

4.4.3.9. Táj és természetvédelem 
Elsőrendű feladat a meglévő természeti értékek ill. erdőterületek védelme, a vízfolyások és 

azok mentén a rétek, ligetes erdők megőrzése. Tájvédelmi szempontból a meglévő erdők, rétek döntő 
fontosságúak a táj karakterisztikájának megőrzése szempontjából. A tájfejlesztés feladata a hiányzó 
helyeken a fásítás pótlása. 
Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők megtartása, 
illetve területük lehetőség szerinti növelése.  

A közterületek, valamint a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek kialakításánál a tájra 
jellemző növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták 
telepítését, kerülendő a tájidegen un. rabszolganövények telepítése. 
A növényzettelepítésnél a zöldfelületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így: 

• a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos 
• a kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet 

megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani 
• háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep) 

 
Mivel a település területe, élővizekben bővelkedik a fejlesztések során fokozott gondot kell 

fordítani a környezetvédelmi szempontokra. A gazdasági jellegű fejlesztéseknél csak tiszta technológiák 
telepítése kívánatos.  

A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A 
maximális zaj- és levegőszennyezettségi határértékeket a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési 
szabályzatban is rögzíteni szükséges. A megfelelő védőterületek, védőzöld-sávok kialakításáról 
gondoskodni kell. 
 
 

4.4.4. Közlekedésfejlesztés 
A település és ezen belül a tervezési területek közlekedési helyzetét nagyban befolyásolják a meglévő 
és tervezett regionális szintű közúthálózat-fejlesztési elképzelések.  
Rábapatonát érintő legfontosabb közlekedésfejlesztési elem az M85-ös számú gyorsforgalmi út 
szakasza, melynek helybiztosítása a korábbi rendezési tervben már feltüntetésre került. 
A jelenlegi rendezési tervmódosítás elkészítésekor már rendelkezésre állt a tervezett gyorsforgalmi út 
pontos helyszínrajza, így átvezetésre került a szerkezeti és szabályozási tervekre. 
 
Egyéb közlekedésfejlesztési elemek: 

• Településközi kapcsolat Enese-Rábapatona-Ikrény között szükséges. Az út Rábapatonáíg 
a mai 85-ös út déli oldalán haladhat, innen lekanyarodva a vasút északi oldalán haladhat el 
a Pinke rétig. A Pinke rétnél dél-kelet felé elkanyarodva Ikrénynél a TSZ majornál ér be a 
településre. Az út a településközi forgalom mellett a mezőgazdasági területfeltárást is 
szolgálja. 

• Szintén szükséges lenne Rábapatonáról egy a településközpontból induló út Ikrény felé 
melynek nyomvonala a ma is létező régi ikrényi út lenne kisebb nyomvonal korrekciókkal. 
Ez az út alkalmas lenne a tömegközlekedés kiszolgálására is a két település között. 
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• Végül a harmadik településközi kapcsolatot adó út Mérges felé vezetne, melynek a helye 
továbbra is a Rába töltése. Ezek az utak önkormányzati tulajdonú utak lesznek. 

 

 
Gy-M-S Megye Mellékúthálózat Fejlesztési Programja 2001 Somfai András 

 

4.4.4.1. A konkrét közlekedésfejlesztési elképzelések tervezési területenként 
I. sz. tervezési területen:  
A tervezési terület a 85 számú főút, és 8-as számú vasútvonal között található. A terület feltárása a 
Rábapatonára vezető 84128 sz. útról megoldott 16 m szabályozási szélességű teherforgalom 
lebonyolítására alkalmas úttal. 
 
II. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület a 8-as számú vasútvonal mellett található és dél-nyugat felől egy tervezett 
lakóterülethez kapcsolódik. Közlekedési kapcsolatai adottak lesznek, amennyiben megvalósul a 
lakóterületfejlesztés. 
 
III .sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Külső Rákóczi út és a Külső Imre út 
között található 
 
IV. sz. tervezési területen:  
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület az István út és a Kossuth Lajos út 
kereszteződésénél található. 
 
V. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Rózsa F. út mellett található.  
 
VI. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Rózsa F. út és a Dózsa Gy. út 
kereszteződésénél található. 
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VII. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Rákóczi F. út – Harsányi L. utca – Petőfi 
S. út – Győri út által határolt tömb. A tömb feltárása a Harsányi L. utcáról lehetséges. 
 
VIII. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Báthory út – Széchenyi I. út által határolt 
tömb. 
 
IX. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület közlekedési kapcsolatai adottak, a terület a Szabadság út – Széchenyi I. út által 
határolt tömb. 
 
X. sz. tervezési területen: 
A tervezési terület a település dél felöli részén, a vasút mellett, a Koroncó felé vezető út mellett 
található. 
 

4.4.5. Közművesítés 
 
I. sz. tervezési területen:  
Vízellátás  
A fejlesztési  terület ivó- és tűzi vízellátása  a vezetékes rendszerről is biztosítható. A vasútig kiépített 
ivóvízvezetékre történő csatlakozás elvben kiszolgálja a tervezett beépítést, melynek kapacitását 
vizsgálni kell az ipari terület beépítését megelőzően. 
Szennyvíz-elvezetés  
Az ipari terület szennyvizeit a kiépült rendszer fogadni tudja. A vasútig kiépített vezetékre történő 
csatlakozással megoldható. 
Felszíni vízelvezetés 
A csapadékvizek elvezetésére a tervezési területeken belül a közlekedési utak melletti nyíltárkos 
rendszer kiépítése jelent megoldást, szakaszos szikkasztással.   
Gázellátás  
A lakóterület gázellátása a kiépült rendszerről biztosítható. A településre északról bevezető úton 
kiépített vezetékre történő csatlakozással megoldható. 
Villamos energia ellátás 
A Külső Imre utca végén található trafóállomásra történő rácsatlakozással a villamos energia ellátása 
megoldható. 
 
II. sz. tervezési területen: 
Vízellátás  
A fejlesztési  terület ivó- és tűzi vízellátása  a vezetékes rendszerről is biztosítható. A Külső Rákóczi 
úton kiépített ivóvízvezetékre történő csatlakozás elvben kiszolgálja a tervezett beépítést, melynek 
kapacitását vizsgálni kell az lakóterület beépítését megelőzően. 
Szennyvíz-elvezetés  
Az lakóterület szennyvizeit a kiépült rendszer fogadni tudja. A Külső Rákóczi úton kiépített vezetékre 
történő csatlakozással megoldható. 
Felszíni vízelvezetés 
A csapadékvizek elvezetésére a tervezési területeken belül a közlekedési utak melletti nyíltárkos 
rendszer kiépítése jelenti megoldást, szakaszos szikkasztással.   
Gázellátás  
A lakóterület gázellátása a kiépült rendszerről biztosítható. A településre északról bevezető úton 
kiépített vezetékre történő csatlakozással megoldható. 
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Villamos energia ellátás 
A Külső Rákóczi úton kiépített vezetékre történő csatlakozással a villamos energia ellátása megoldható. 
 
III. sz. tervezési területen: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkek a meglévő hálózatra minden közmű esetében rácsatlakoztathatók. 
 
IV. sz. tervezési területen:  
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkek a meglévő hálózatra minden közmű esetében rácsatlakoztathatók. 
 
V. sz. tervezési területen: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkek a meglévő hálózatra minden közmű esetében rácsatlakoztathatók. 
 
VI. sz. módosítás esetében: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkek a meglévő hálózatra minden közmű esetében rácsatlakoztathatók. 
 
VII. sz. módosítás esetében: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkeket a meglévő hálózat elvben kiszolgálja, melynek kapacitását vizsgálni kell a lakóterület 
beépítését megelőzően. 
 
VIII. sz. módosítás esetében: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkeket a meglévő hálózat elvben kiszolgálja, melynek kapacitását vizsgálni kell a lakóterület 
beépítését megelőzően. 
 
IX. sz. módosítás esetében: 
A közműves rendszer kialakult, a területen már kiépült a közműhálózat. Az újonnan kialakításra kerülő 
telkeket a meglévő hálózat elvben kiszolgálja, melynek kapacitását vizsgálni kell a lakóterület 
beépítését megelőzően. 
 
X. sz. módosítás esetében: 
A módosítás nem érinti a közműves hálózatot. 
 
 

4.4.6. Tulajdonvizsgálat 
A rendezési tervmódosítás által érintett területek teljes egészében magántulajdonban vannak. 
 

4.4.7. Örökségvédelmi hatástanulmány 
Lásd a mellékletben. 



TÉR-HÁLÓ KFT  9024 Győr, Babits M. u. 17/A 
Rábapatona településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 
 

 38 
 www.ter-halo.hu 

 
 
5. SZABÁLYOZÁSI TERV 
 

5.2. A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA 
5.2.2. A szabályozási terv változtatásával érintett területek 

 
A rendezési tervmódosítás által érintett területek az alábbiak: 
I.sz. tervezési terület: 0291/2 hrsz.-ú mezőgazdasági szántó terület, melyen gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató övezet kerül kialakításra új övezeti paraméterekkel. 
II.sz. tervezési terület: 0187/4-6 hrsz.-ú mezőgazdasági szántó terület, melyen falusias lakóterület kerül 
tervezése szintén új övezeti paraméterekkel. 
III.sz. tervezési terület: 451-518, 519/1-2, 520-542 hrsz-ú meglévő falusias lakóterületen, övezeti 
paraméter változás 
IV.sz. tervezési terület: 216, 217, 219/1-2 hrsz.-ú meglévő falusias lakóterületen, övezeti paraméter 
változás 
V.sz. tervezési terület: 092, 102, 103/1, 103/4-7, 107/2-4, 108, 109, 110/1, 110/4-6 hrsz.-ú meglévő 
falusias lakóterületen, övezeti paraméter változás 
VI.sz. tervezési terület: 178-185, 186/1-3, 188-199, 200/1-3, 202/1-2, 203/1-2 hrsz.-ú  meglévő falusias 
lakóterületen, övezeti paraméter változás 
VII.sz. tervezési terület: 758/1-2, 759, 760, 761/1-2, 763/1-2, 764-769, 770/1-2, 771, 772/1-2, 774-790, 
793/1-2, 794-820, 821/1-3, 824-826, 828-835, 836/1-2 hrsz.-ú  meglévő falusias lakóterületen a 
Harsányi L. utcáról tömbfeltáró út kialakítása, övezeti paraméter változás 
VIII.sz. tervezési terület: 958-1015, 1063-64, 1065/1-2, 1068-69, 1070/1-2, 1073-76 hrsz.-ú meglévő 
falusias lakóterületen jelölt távlati szabályozás átalakítása, övezeti paraméter változás 
IX.sz. tervezési terület: 933-956 hrsz.-ú meglévő falusias lakóterületen, övezeti paraméter változás 
X.sz. tervezési terület: 061/7-8 hrsz.-ú mezőgazdasági területen a korábban szabályozott külterületi 
mezőgazdasági út helyett egy új nyomvonal kerül kiszabályozásra. 
 

5.2.3. A terv szükségességének indoklása 
A tervben rögzített fejlesztési elképzelések – lakóterületek, gazdasági területek – szükségessé teszik az 
adott területeken a területfelhasználási mód változást így a településszerkezeti terv adott területet érintő 
módosítását.  
Szabályozási elképzelések tekintetében a tervmódosítás során a bővül a feladatkör, mivel az említett 
fejlesztéseken felül az egyes tervezési területek esetében a tulajdonosi igények generálják az övezeti 
előírások módosítását is. (A fent említett esetekben a jelenlegi övezeti paraméterek nem teszik lehetővé 
az ingatlanok tulajdonosi igényei szerinti beépítését.) 
Szabályozási elképzelések tekintetében a tervmódosítás során a település teljes közigazgatási területén 
sor kerül egyes szabályozási paraméterek átgondolására. Az egyik legfontosabb változtatási igény az 
övezeti paraméterek átgondolása. 
A jelenlegi övezeti paraméterek nem teszik lehetővé mindenhol az ingatlanok rendeltetésszerű 
beépítését, a gazdaságos terület felhasználást, így ezeknél is több helyen módosítást kell végrehajtani. 
Kisebb változtatásokat javaslunk a beépítési módok, intenzitás, parkolás, építménymagasságok, 
telekméretek terén.  
 

5.2.4. A szabályozás alapelvei 
Rábapatona Helyi Építési Szabályzata a következő alapelvek figyelembe vételével készült: 
Minden magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített joga van az 
egészséges környezethez, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, fizikai, lelki 
és szellemi igényeinek kielégítéséhez. 
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Az Alkotmány ezt a jogot többek között az épített és természetes környezet védelmének előírásával 
biztosítja, amelyet az 1997. évi LXXVIII. számú törvény rögzít.  A törvény értelmében az épített és 
természetes környezet védelmét illetve alakítását a humánus környezet és az esztétikus kialakítás 
igényével kell megvalósítani. Ennek szellemében biztosítani kell az emberhez méltó és a természettel 
összhangban lévő környezet folyamatos alakítását, valamint értékeinek védelmét. 
Rábapatona község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenti jogszabályokra tekintettel a tervezési 
területre megalkotja Rábapatona Helyi Építési szabályzatát, és elrendeli annak a szabályozási tervvel 
együttesen történő alkalmazását. 
A szabályzat célja hogy az értékmegőrzést és értékteremtést segítse elő a település területén, őrizze és 
erősítse a település karakterét, biztosítsa a kiegyensúlyozott harmonikus fejlődést, a település 
modernizálódását és a valós igényekhez mért területfelhasználást. 
A szabályozási terv és azon belül az építési szabályzat rendelkezései a településfejlesztésben érdekelt 
résztvevők érdekeinek figyelembevételével, azok közreműködésével valósulnak meg.   
 

5.2.5. A szabályozási terv várható hatásainak bemutatása 
A település területén a fejlesztési területeken a hatályos településszerkezeti terv és a hatályos 
szabályozási terv ellentmondásai megszűnnek. A tervezési területeken megszűnnek a szabályozási 
terven belül alkalmazott a használatot korlátozó előírások, illetve kiegészülnek a jelenlegi igények 
alapján.  
A tervezési területen belül a szabályozási alapelveknek megfelelően biztosított lesz a 
településszerkezeti terv szerinti területhasználat és építési tevékenység. A település részéről felmerült 
fejlesztési igények szabályozott módon kielégíthetők lesznek. Az illeszkedés szabályai biztosítják a 
környezet figyelembe vételét.  
A szabályozással az épített környezet értékeit egységes szempontrendszer alapján kívánjuk védeni, 
amely elősegítheti az objektív, normatív feltételek alapján történő beépíthetőséget. 
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5.3. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK   

5.3.2. SZ-1/M1. és SZ-1/M2. jelű szabályozási terv M=1:2 000 felbontású  
 

5.3.3. Rendelet 
 
 

Rábapatona község Önkormányzatának képviselőtestülete 
11/2010.(X.15.) Ök. sz. Rendelete a 

Rábapatona Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról 
 
 

Rábapatona község önkormányzatának képviselő testülete az 1997. évi LXXVII. törvényben biztosított 
jogkörében a következőket rendeli el: 
 
 
A 8/2003. (V.05.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot és annak 
mellékleteit módosítja az alábbiak szerint.  
Jelen módosítás csak a TH 09-02-03 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1. és SZ-1/M2. jelű 
tervlapjával együtt érvényes. 

1. §. 
 

(1) A Helyi Építési Szabályzat 15. §-a  kiegészül az alábbi övezetekkel 
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Lf-14 O 0,5 30 50 16 40 650 3,5 4,5 2  

Lf-15 O 0,5 30 50 18 40 700 3,5 4,5 2  
 

 
2. §. 

 
A Helyi Építési Szabályzat 15. §-a  kiegészül az alábbi bekezdéssel:  
(8) A lakóterületeken belül az OTÉK 14 §. (2) (3) szerinti építmények helyezhetők el, a lakóterületi 
övezetekhez tartozó táblázatokban szereplő, az elhelyezhető funkciókra vonatkozó „megengedett 
használat” és „nem helyezhető el” rubrikák törlésre kerülnek. 
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3. §. 
 

(2) A Helyi Építési Szabályzat 17. §-a  kiegészül az alábbi övezettel: 
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Gksz-2 SZ 1,5 50 30 2000 3,5 9,5 3  
 

4. §. 
 

/1/Jelen a rendelet az elfogadása utáni 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábapatona község 
képviselőtestületének 8/2003. (V.05.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról kiegészül 
és módosul.  
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet 
csak a TH-09-02-03 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/M1 és SZ-1/M2 jelű szabályozási tervlapjával 
és a tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes.  
 
 
       .....................................                         .......................................... 
   jegyző             polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: Rábapatona, 2010.  ...................................................... 
 

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

5.4. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
Az alátámasztó munkarészek megegyeznek a településszerkezeti tervmódosítás alátámasztó 
munkarészeivel. 
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