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MŰSZAKI LEÍRÁS
OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
I. FELTÁRÓ, ELEMZŐ MUNKARÉSZ
1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
1.1 Földrajzi elhelyezkedés
A hangzatos nevű község a Rába-völgyben fekszik, de a település közigazgatási
területének jelentős része a Kemenesháthoz tartozik. Vas megye északkeleti részében fekvő
település a Celldömölki kistérséghez tartozik. A kistérségi központtól 11 km-re, Sárvártól
pedig 15 km-re fekszik, a megyeszékhelytől pedig 43 km távolságban.
Az egyik legnagyobb területű Vas megyei község közigazgatási területe 3430,92 ha,
amelyből 142,66 ha a belterület és 3288,26 ha a külterület.
Ostffyasszonyfa a Rába-völgyben fekszik, de a település közigazgatási területének
jelentős része a Kemenesháthoz tartozik. Tájföldrajzi szempontból a község Nyugatmagyarországi Peremvidék természetföldrajzi nagytájegységben, a Sopron-vasi Síkság
középtájon, Rába-völgy kistáján fekszik. A kistáj Vas megye területén helyezkedik el.
Területe 350 km² (a középtáj 18,5 %-a, a nagytáj 4,9 %-a) (Magyarország kistájainak
katasztere I. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest, 1990.). Ostffyasszonyfa a
Rába-völgy kistáj északkeleti csücskében található. Ezáltal közvetlenül határos a Kisalföldi
nagytáj Győri-medence elnevezésű középtájával. A község természetföldrajzi adottságai
(éghajlati adatok, flóra és faunajellemzők, stb.) hasonlítanak az említett középtájra és annak
Győr-tatai teraszvidékére.
A Rába-völgy északi csücskében található községet a Lánka-patak választja el a folyótól.
A folyónak ez a partja meredek, alámosott, a lejtés igen nagy, az ártér erősen szabdalt.
Ennek ellenére jelentős szintkülönbségek nem alakultak ki, ezért a felszínt a folyó holtágai,
medrek teszik változatosabbá.
Területét érinti két, az EU ökológiai hálózat részét képező, NATURA 2000 néven jelzett,
kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület, a Rába és Csörnöc völgy
(HUON-20008) és az Ostffyasszonyfa csöngei legelők (HUON-20009).
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1.2 Domborzat
Az Alpok keleti nyúlványai és a Rába völgye között É-D-i irányban hosszan elnyúló
mintegy 1500 km²-nyi kiterjedésű alföldies jellegű kavicstakarós síkság helyezkedik el, amely
a hazai irodalomban Rábán túli kavicstakaró, Nyugat-magyarországi kavicstakaró és Vasikavicstakaró néven is szerepel. Ez a nagy kiterjedésű, kicsiny (0-15 m) reliefenergiájú
tagolatlan síksági középtáj – amelynek nagyobb része pleisztocén süllyedék terület – négy
sajátos, egyéni jellemvonásokat mutató kistájból áll. Legkeletibb részén É-D-i irányban
hosszan elnyúló Rába-völgy húzódik.
A Rába-völgy Nyugat-Dunántúl legnagyobb völgye. Árkos süllyedékben keletkezett
aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. A 3-6 km széles szerkezeti árok ÉK-DNy-i irányban
elrendeződött váltakozó irányú párhuzamos vetőpászták között süllyedt le a neogén
üledékekkel fedett ópaleozóos kristályos és mezozóos alaphegység érintkező vonalában.
Így a Rába-árok a két különböző nagyszerkezeti egységet elválasztó vonal felszíni
tükörképe, mely feltételezhetően különböző időben megsüllyedt völgyszakaszokból fűződött
fel, de egészében véve fiatal újpleisztocén süllyedék.
Kialakulása a kemenesháti hordalékkúp építésének befejeződése után, a
középpleisztocén második felében kezdődött meg, és lényegében az újpleisztocén és a
holocén folyamán ment végbe. A Kemeneshátról „lecsúszó” Rába nyugat felé eltolódva
először a mai Rába-völggyel párhuzamos süllyedékeket (Rába-síkság) töltötte fel, majd
hordalékkúpján visszavándorolva az újpleisztocén második felében széles völgysíkját
töltögetve foglalta el jelenlegi helyét a Vasi Hegyhát É-i, ill. a Kemeneshát Ny-i peremén. A
völgy újpleisztocén fejlődésmenete tehát a szerkezeti árok egyenetlen süllyedésével és
feltöltődésével, valamint a Kemeneshát és a Vasi Hegyhát intenzív kiemelkedésével
egyidejűleg és azzal szoros kapcsolatban ment végbe.
A völgy legszembetűnőbb alakrajzi és szerkezeti-morfológiai vonása az „aszimmetrikus
teraszos árok” jelleg. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka
torkolatáig teraszok szegélyezik.
A Rába-völgy szembetűnő alakrajzi és szerkezeti vonása a nagy völgyszimmetria. A jobb
part igen meredek, végig alámosott, számos helyen 30-50º-os lejtővel szakad le a völgy
allúviumára. Ezzel szemben a bal partot a Pinka torkolatától 3-5 km széles, fokozatosan
lealacsonyodó lankás lejtők (0-5º) kísérik, ahol a Rába-síkság kavicstakarója minden
átmenet nélkül simul bele a völgytalp alluviális felszínébe.
További sajátos jellemvonása, hogy széles (3-6 km), feltöltött (4-8 m) alluviális
völgytalppal rendelkezik és esése (71 cm/km) igen jelentős. Szentgotthárdtól Nickig terjedő
120 km-es szakasza 216 m-ről 130 m-re alacsonyodik, ami átlagosan 71 cm/km esést jelent.
A holocén folyamán az egyenetlenül süllyedő feltöltődés alatt álló széles völgysíkon a Rába
olyan sokszor és gyakran változtatta futását, váltogatta főmedrét és fejlesztette fattyúágait,
hogy működését még ma is markáns eróziós-akkumulációs formák őrzik. Ennek egyik
nyoma jól látszik Ostffyasszonyfán is, a temető közelében. Homokos, kavicsos összleten,
egy kb. 10 méter magas teraszon helyezkedik el a temető, ahol építkezés nem
engedélyezett a fal gyenge cementáltsága miatt; illetve a fal alatti utca 20 méteres
környezetében az omlásveszély miatt szintén nem szabad építkezni.
Az ártéri szintek (alacsony és magas ártér) erősen szabdaltak, felszínük mikroformákban
igen gazdag. A széles völgysík mikroreliefjét az élő és elsorvadt holtágak és fattyúágak
kusza hálózata, a különböző korú morotvagenerációk és morotvatavak sorozata, az ártéri
erdővel benőtt hajdani meanderek sokasága, a lefolyástalan vagy rossz lefolyású
tőzeglápos, zsombékos, vizenyős lapos mélyedések zegzugos labirintusai, valamint a
mocsaras süllyedékek szövődményei teszik változatossá. A völgysíkot napjainkban is
állandó alakulás, változás jellemzi. A természeti képet egyre jobban antropogén hatások és
formák (árvízgátak, védőtöltések, duzzasztóművek, csatornák, dűlőút-hálózat) egészítik ki.
Egyre több a feltört rét is.

Ostffyasszonyfa
Településrendezési terve

2

Műszaki leírás

1.3 Földtani adottságok
A jelenlegi völgylapályt – amelybe a Rába is bevágódott – a holocén öntés alatt 1-6 m
mélységben nagy vízkapacitású újpleisztocén végi Rába-kavics tölti ki. A 6-8 m vastag
talajvíztároló kavicsréteg évi átlagos vízforgalma 5-7 l/s × km² értékre becsülhető, ami kitűnő
vízgazdálkodási lehetőségeket biztosít. Kám környékén kisebb tőzeg-előfordulás van.
A völgytalp kavicsát vastag öntéstakaró fedi, ezért kitermelése nem gazdaságos. Annál
nagyobb jövője lehet a környezet távlati vízellátása számára a völgy felszín alatti
vízkincsének.
1.4 Éghajlat
A táj ÉK-i és DNy-i részének éghajlata különböző, ami a felhőzetben,
napfényellátottságban és a csapadékban egyaránt visszatükröződik. ÉK-i része
mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű; középső nagyobbik része
mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű; míg az Alpokaljával határos nyugati
pereme mérsékelten meleg, nedves, enyhe telű.
A borultság évi átlaga legkisebb a táj északi részén (55 % alatt); ezt feltehetően az Alpok
mögötti esetenkénti leszálló áramlások idézik elő. Nyugat felé haladva azonban lényegesen
növekszik a felhőzet mennyisége, s eléri a 65 %-ot.
Napfényben szegény terület. DNy-ról ÉK felé haladva mind az évi, mind a nyári és téli
napfénytartam növekszik. ÉK-i derültebb részének kivételével a napsütés évi összege 18501900 óra, s csak ÉK-en haladja meg kevéssel az 1900 órát. Itt a nyári hónapokban 720-750
óra körüli, télen 175-185 körüli napsütést élvez a táj.
Tele enyhe, ÉK-i részén még a januári átlaghőmérséklet is -1 ºC fölött marad, ami
összhangban a kisebb felhőzettel, arra utal, hogy itt bizonyos mértékig, adott időjárási
helyzetekben az Alpok mögötti leszálló légmozgások hőmérséklet-emelő hatása is
érvényesülhet. A tél nyugat felé haladva hidegebbé válik, s a táj nyugati határán a januári
középhőmérséklet már -2 ºC alá süllyed. A téli napok száma 25-30.
Az enyhe tél ellenére is viszonylag későn tavaszodik, a táj túlnyomó részén csak április
15-20. között éri el a napi középhőmérséklet a 10 ºC, az utolsó fagy átlagos időpontja ÉK-en
április 5-10. másutt április 10-15.
Nyara hűvös, a hőmérséklet nyáron keletről nyugat felé haladva gyorsan csökken. Július
középhőmérséklete a táj ÉK-i peremén még 20,5 ºC, nyugati határán viszont már csak 1919,5 ºC között változik. A nyári napok száma 60-65, a hűvösebb nyarú nyugati részeken
azonban 60 alatt marad. A 30 ºC hőmérsékleti maximumot elérő hőségnapok száma
mindössze 10-15, jelezve azt, hogy a nyár hűvös jellege az erősebb fölmelegedések ritkább
bekövetkezésében is élesen kirajzolódik. Az enyhe tél és a hűvös nyár együttesen azt
eredményezik, hogy a hőmérsékleti kontinentalitás – országunk magasabb hegyvidékeit
nem tekintve – itt a legkisebb hazánkban. Ősszel a napi középhőmérséklet október 10-20.
között süllyed 10 ºC alá, az első fagyos éjszaka bekövetkezésére átlagosan október 25.
körül számíthatunk.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga nyugaton 32,5 ºC, északon kevéssel
33,0 ºC fölötti. A minimumok átlaga nyugaton -18 ºC, a középső vidékeken -17 ºC körüli,
északon -16 ºC körüli.
Az évi csapadék 600-750 mm között változik, csak DNy-on az Alpokalja területébe
ékelődő Rába-völgyi részen éri el a 800 mm-t. A legcsapadékosabb hónap a július, 70-100
mm közötti havi összegekkel, legkevesebb csapadék januárban hullik, 30-40 mm. A
csapadék évi járását itt éppúgy, mint a szomszédos Alpokalján egyszeres hullám jellemzi,
őszi másodmaximum nem alakul ki. Ez arra utal, hogy a bőséges őszi esőzéseket adó adriai
ciklonok útvonala az esetek túlnyomó részében keletebbre esik, felsiklási frontjaik itt már
nem éreztetik hatásukat. Jellegzetes a csapadékban gazdag nyár, gyakoribbak a naponként
megismétlődő heves záporok, amelyek még az olyan nyarakon is kielégítő mennyiségű esőt
biztosítanak itt, amikor az ország nagy részét súlyos aszály sújtja. A legtöbb csapadékot,
ami egy nap alatt lehullott, Gasztonyban (85 mm) mértek.
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A nyugati peremének kivételével hóban szegény táj. A hótakarós napok száma a terület
túlnyomó részén 35-40 között változik. A hótakaró vastagsága is csekély; a telente várható
maximális hóvastagság átlaga 25-30 cm, sőt ÉK-i peremén mindössze 20-25 cm, ami alig
nagyobb, mint az Alföldünk hószegény területein. Ez arra utal, hogy viszonylag ritkák itt a
kiadós havazások, mivel a nagy téli havazásokat adó adriai ciklonok felsiklási frontjai a tájat
rendszerint elkerülik. Ennek ellenére az itt gyakoribb erős szelek miatt havas teleinken
sokszor alakul ki hófúvás, amelynek hótorlaszai számos esetben hosszabb időn át
megbénítják a forgalmat.
A hűvös jellegű csapadékos nyár miatt az évi vízhiány a száraz, hószegény tél ellenére
is mérsékelt, csak ÉK-en haladja meg az 50 mm-t. Ezzel szemben a táj nagy részén 50 mmt meghaladó vízfölösleg jelentkezik. Az ariditási index1 Ny-on 0,88, a középső területeken
0,94-1,00, É-on 1,08.
Uralkodó szele az északi, ugyanis a dévényi szélkapun ÉNy-ról beáramló levegő az
Alpok pereme és a Bakony között a talaj közelében északivá térül. A második leggyakoribb
szélirány a DNy-i, aminek bekövetkezése szintén összefügg az Alpok és a Bakony közötti
csatornaszerű mélyedés ÉK-DNy-i irányú tengelyével. A szélsebesség átlagai alapján a
vidék hazánk szeles tájaihoz sorolható. Az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s, de helyenként
meghaladja a 3 m/s-ot is. Az Alpok előterében nyugatias áramlással járó időjárási
helyzetekben olykor főn is keletkezhet.
1.5 Vízrajz
A táj fő vízfolyásának a határtól Nickig terjedő szakasza tartozik a Soproni-Vasi síkság
elnevezésű középtájhoz, ahonnan a Rába-völgy kistáj is a nevét kapta. A folyó 3-6 km
széles szerkezeti árokban halad DNy-ról ÉK felé, és Nick alatt fokozatosan a Rábaköz
síkjába megy át. A Rába vízgyűjtője a tájon belül erősen részaránytalanul oszlik meg. Mivel
a bal oldal feléje dől, onnan minden vizet felszed. A jobb oldal azonban DK felé lejt, s ezért
onnan csak rövid, a magas partba fokozatos regresszióval bevágódó völgyek tartanak felé.
Jobbról csak a fattyúágként tekinthető Herpenyőt veszi fel a Rába, a Sárvár feletti 84. fkmnél. Ennek gyér vize a Kemeneshát felől csak mérsékelten kap utánpótlást, mert annak
tározórétegei ellenkező irányba dőlnek. Sárvártól Pápocig terjedő szakaszon a kis
vízfolyásokat a Lánka-patak gyűjti össze, mintegy folytatásaként a Herpenyőnek.
DNy: Lf=7,5 l/s.km²;
ÉK: Lf=3,5 l/s.km²;
Vízfolyás

Vízmérce

LKV

Rába
Rába
Lapincs
Herpenyő
Lánka

Szentgotthárd
Sárvár
Szentgotthárd
Vasvár
Ostffyasszonyfa

-13
-129
10
7
2

Lt=29 %;
Lt=16 %;

Vf=180 mm.
Vf=25 mm2.

LNV

KQ

470
493
441
145
74

7,49
12,8
6,0
0,04
0,05

cm

KÖQ
m³/s
22,8
32,6
13,0
0,5
0,7

NQ3
348
1027
250
38
14

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest, 1990.

1

Az egyes kistájak szárazsági mértékszámául a Péczely Gy. által használt egyszerűsített ariditási indexet
(H=1760/2,5C, ahol C az évi csapadékösszeg mm-ben) határoztuk meg. Értéke 0,85 alatt nedves; 0,85-1,00
mérsékelten nedves; 1,00-1,15 mérsékelten száraz; 1,15 felett száraz jellegre utal.
2
Lf = fajlagos lefolyás (l/s.km²)
Lt = lefolyási tényező %-ban, egyenlő a fajlagos lefolyással a csapadék %-ában kifejezve
Vf = vízfelesleg mm-ben, amennyivel a csapadék meghaladja a potenciális párolgást
3
LKV = az eddig mért legalacsonyabb vízállás
LNV = az eddig mért legmagasabb vízállás
KQ = a mértékadó (80 %-os) kisvízi hozamok
KÖQ = a közepes vízszállítás értéke
NQ = általában a 2 %-os gyakoriságú (50 évenként bekövetkező) nagy vízhozamok
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A Rába völgytalpa az országhatártól kezdve a Répcelaki árapasztó-csatornáig, melyen a
Herpenyő- (Csörnöc-) (55 km, 263 km²) és a Lánka- (33,6 km, 169 km²) patakkal osztozik.
DNy-i része kifejezetten vízbő, ÉK felé fokozatosan csökkenő vízgazdagságú terület.
Meg kell jegyezni, hogy a Rába vízgyűjtő területe a fenti két mérce között 3084 km²-ről
5566 km²-re növekszik. Ez fejeződik ki a nagy vízhozam-növekedésben. A vízminősége még
I. osztályú. Árvizei főleg tavasszal, kisvizei ősszel jelennek meg. A folyón 3 kis vízerőmű
dolgozik (legnagyobb és legrégebb az ikervári), összesen 2920 kW teljesítménnyel. A Rábavölgy nagy árvizek alkalmával egészében víz alá kerülhet, különösen a Sárvár feletti
szakaszon, ahol védgátak sincsenek. A szűkebben vett ártér kiterjedése 56,7 km², amiből 3
km² a belterület, 17 km² a szántó, 32,6 km² a rét és a legelő, 4,1 km² az erdő.
A tájnak nagyszámú, 73 kis tava van, amiből azonban 70 a Rába levágott kanyarulata.
Összes felszínük 200 ha. A folyó gyakori helyváltoztatása következtében számos elhagyott
meder maradt vissza. Ezen kívül a hordalékkúpok között is sok gyenge lefolyású mélyedés
keletkezett. Ezért a kistájon elég sok az állóvíz, melyek területi kiterjedése rendkívül
mérsékelt. Ennek oka egyrészt a gyors kitöltődés, másrészt pedig a felszín elegyengetett
jellege sem teszi lehetősé nagy vízállásos medencék létrejöttét.
Nagy vonalakban a talajvíztükör a felszíni domborzatot másolva helyezkedik el, azaz a
völgyek mentén mélyebb öblözeteket látunk, míg köztük magasabb “félszigetszerű” “talajvízhátak” nyúlnak a Rába-völgy irányába. A talajvíz tszf-i állása természetesen a Rábavölgyben a legalacsonyabb. Mivel a mellékvölgyek felől minden talajvíz ide gyülekezik, a
felszínhez is itt van a legközelebb. Itt az átlagos mélység 1-2 m között változik, de árvízkor a
felszínre is tör. Lényegében a kisalföldi vízbázis folytatása és azzal azonos kiemelt
vízminőségvédelmet kíván.
A talajvíz mennyisége ugyancsak a rétegek tárolóképességétől és a kavics
vastagságától függ. Vastagabb és állandóan kitöltött víztároló rétegekről többnyire csak csak
a völgyekben beszélhetünk. Így a Rába mentén 3-4 l/s.km²-es vízkivétel valószínűleg nem
bontaná meg a természetes egyensúlyi állapotot. Itt talavízre alapozott csőkutas öntözés is
létesíthető. A talajvíz vegyi összetétele a folyamatos csapadék eredetű hígítás
következtében kevéssé koncentrált. Jellemzi a mérsékelt keménység, mivel a vízgyűjtőn
karbonátos kőzetek nincsenek. Egészében a talajvíz mérsékelten kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos jellegű.
Rétegvíz. A táj artézi kútjai többnyire a felsőpliocén homokos rétegsorba mélyülnek.
Mélységük 100 m alatt van általában, de helyenként 1000 l/p-nél nagyobb vízhozamokat
hoznak a felszínre (Ostffyasszonyfa). Az artézi kutak száma kevés, nincs minden
településen. Az átlagos és fajlagos hozamok is elég magasak, bár a Győri-medence átlagait
nem érik el. A rétegvizeket mérsékeltebb keménység, de általánosan gazdag vastartalom
jellemzi, aminek oka részben a vizek agresszivitása, de van réteg eredetű vasasság is a
kavicstakarók vasban feldúsult kötőanyagának oldódása és mélybe áramlása miatt. Kémiai
típus szerint a kalcium-hidrogén-karbonátosság a jellemző, de igen alacsony
sókoncentrációval. Kám mellett termálvizet is találtak.
Ostffyasszonyfa kül- és belterületének nagy része a Rábapaty, Csönge, Ostffyasszonyfa
távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületen van. (Kijelölő határozat száma: 10853/2002.)
1.6 Természetes növénytakaró
A kistáj az Alpokalja flóravidékének (Praenoricum) Vasi (Castriferreicum) flórajárásába
tartozik, magán hordozva néhol a Kisalföldi (Arrabonicum) flóravidék néhány jellemvonását.
A síkságon a természetes növénytársulások elég szűk területre szorultak össze, helyüket
mezőgazdasági kultúrák váltották fel. Még a legnagyobb összefüggő erdőségeket a Rába
árterületén találjuk, amelyeket tölgy-kőris-szil ligeterdők és gyertyános-kocsányos tölgyesek
alkotnak. Tavasszal tömegesen pompázó nevezetes virágaik a tőzike és a kockás liliom. A
dús lágyszárú aljnövényzet elterjedtebb fajai a sásfélék, a szálkaperje, a ligeti perje, a fehér
perjeszittyó, a szagos müge, a nenyúljhozzám, stb.
A ligeterdők irtása nyomán a Rába és a mellékfolyóinak ártéri szintjein hatalmas
kaszálóréteket alkot a franciaperje és a réti ecsetpázsit. A Rába-ártér a holtágak gazdag
hínárvegetációjával és mocsári növényzetével már a Kisalfölddel mutat rokonságot.
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Az erdőgazdasági területeket fedő erdők fiatal- és középkorúak, de találunk idős,
vágásérett állományokat is. Az erdők többségét akácosok, erdei és fekete fenyvesek,
cseresek és vörös tölgyesek alkotják. fenyőfajokból állnak. Az arányok módosítása, az
őshonos fafajok javára, a jövő erdőgazdálkodásának feladata.
Ostffyasszonyfa üzemtervezett erdőterülete 505,48 ha, amelyből 84,35 ha védelmi,
404,90 ha gazdasági, 16,23 ha egyéb erdő.
A mezőgazdasági területhasznosítás elterjedtebb kultúrái a búza, a kukorica, a
cukorrépa és a vöröshere.
1.7 Állatvilág
Faunisztikai szempontból kevéssé ismert, nagyrészt kultúrhatás alatt álló terület. Csekély
tszf-i magassága és földrajzi helyzete miatt bizonyos vonásaiban hasonlít a Dunántúliközéphegységhez, de a Kisalföld felé is vannak faunisztikai vonatkozásai. Igen csekély a
kelet-alpesi fajok száma.
A tölgyerdő avarszintjében lakó ízeltlábúak közül gyakoriak a különböző ikerszelvényes
fajok, a vonalas vaspondró, a százlábúak, a szárazföldi ászkák nagy egyedszáma.
Tavasszal és nyáron a nagytermetű futóbogarak társaságából igen gyakori a kis bábrabló,
ritkább a bőrfutrinka,, valamint a rezes és a ragyás futrinka előfordulása. Erdei avarban
pedig a bécsi gyászbogarat, száradó fakérgek alatt pedig a nyugati gyászbogarat találjuk.
A gyertyános tölgyesek és a patakparti keskeny égeresek több “nyugatias” vonást
árulnak el. Nyugati jellegű faunaelemek a százlábúak közül a fürge százlábú, valamint a
sötétben zöldes fénnyel világító rinya, illetve a csigák közül megtaláljuk a kövicsigát is.
A táj kétéltű faunájára jellemzőek a erdei béka, a gyepi béka, a barna és a zöld varangy.
A hüllők közül főleg a tölgyesekben fellelhető a lábatlan gyík, erdei tisztásokon a zöld gyík. A
nyirkos réteken gyakori a fürge gyík, a vízi sikló és a kockás sikló.
A költő madarak közül említésre érdemes a darázsölyv, a vörös kánya, a héja, a karvaly,
az egerészölyv, a fácán, az örvösgalamb, a gerle, a balkáni gerle, a kakukk, a
gyöngybagoly, a macskabagoly, a kis és nagy fakopács, a zöld küllő, a szén- és a kékcinke,
a barátka, a kis poszáta, a kormos légykapó, az erdei pityer, a feketerigó, a léprigó, a
csalogány, a csóka, a vetési és dolmányos varjú, a szarka és a szajkó gyakoriabbak. A téli
vendégek közt jellegzetes a búbos cinege, a fenyőrigó, a királyka, és a fenyőpinty. A nyílt
területeken a fogoly és a fürj is gyakran előfordul.
A kultúrterületeken elég gyakori a mezei nyúl, a görény és mezei pocok, mely utóbbi
egyes esztendőkben rendkívül elszaporodva jelentős károkat okoz. Az erdőkben gyakori az
erdei pocok, az erdő széleken pedig a földi pocok, és szép számmal fordulnak elő cickányok
is. Gyakori még a mókus, ritkább a nagypele, sün és patkós orrú denevér. Ragadozók közül
sok a róka és a nyest, de előfordul a borz és a menyét is. A vadászott nagyvadak mindenhol
fellelhetők. Az erdőkben sok az őz, a szarvas és a vaddisznó.
1.8 Talajok
A kistájat a Rába hordalékán kialakult kavicsos váztalajok, réti talajok, réti
öntéstalajok, lápos réti talajok és nyers öntéstalajok jellemzik. Sárvártól É-ra a réti
öntéseket nyers öntések váltják fel, s bár ezek mechanikai összetétele homok,
vízgazdálkodásuk a homokra jellemzően kedvezőtlen és termékenységi besorolásuk
ugyancsak a VII. kategória4. A gyenge minőségű, világos színű nyers öntéstalajok kevés
humuszt tartalmaznak, szelvényük jellegtelen, felsőbb és mélyebb szintjeik egyaránt
savanyúak. A széles völgy ártereinek nagyobb része gyenge termőképességű rét és legelő,
de egyre növekszik a feltört terület aránya is. Célszerű gazdasági hasznosítása a jövő
feladatai közé tartozik. A jelentős arányban jelen lévő kavicsos váztalajokra jellemző a
szélsőséges vízgazdálkodás és igen gyenge termékenység.
A Rába-völgy szegélyének magasabb térszínein agyagbemosódásos barna erdőtalajok
képződtek a Rába kavicsteraszain. Ezek a talajok sekély termésrétegűek, szélsőséges
4

A talajértékskála tíz egyenlő fokozatra bontva I.-X. talajkategóriát V. minőségi osztályt képez. Az I. minőségi
osztály a legtermékenyebb talajokat jellemzi. A legkevésbé termékeny talajok a X. minőségi osztályba tartoznak.
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vízgazdálkodásúak, erősen savanyú kémhatásúak és igen gyenge termékenységűek (IX.).
Területük jelentős részét legelők borítják. A hullámos kavicstakarós síkság kedvezőtlen
vízgazdálkodású és tápanyagszegény agyagbemosódásos és podzolos barna erdőtalaján a
helytelen erdőgazdálkodás következtében galagonyás bozót vetette fel a lábát, amelyben a
talaj savanyúságát és tápanyagszegénységét jelző növények is elterjedtek.
Az erdők letarolása után feltört területeket igyekeztek olyan helyen kiválasztani, ahol a
talajréteg vastagsága elérte a 70 cm-t, de ez a törekvés a kavicsot fedő iszapos takaró
egyenlőtlensége miatt nem mindig járt sikerrel. Még ott is számolni kell a
tápanyagszegénységgel és az aszályra való hajlammal, ahol a kavicstakaró felett a
talajréteg elég vastag. Az említett körülmények miatt a talajok rossz vízgazdálkodása,
tápanyagszegénysége és erős savanyúsága jelentősen korlátozza a termeszthető növények
számát. Ostffyasszonyfa területének jelentős részét foglalja el a kavicsos váztalaj. Jellemző
rá a szélsőséges vízgazdálkodás és az igen gyenge termékenység.
1.9 Bányaművelés
A település határában, attól délnyugatra, egy fiatal kavicsbánya található. A közeli
beruházások nyersanyagigényét – homokos kavics, vörös kavics - az itteni bánya elégítette
ki. A bánya feltárt nyersanyagkészlete elegendő nagyobb igények folyamatos kielégítésére,
és hogy ipart telepítsenek rá. A fejlesztési elképzelések között szerepel egy betonüzem. A
bánya tulajdonosi szerkezete jelenleg változik, így a fejlesztési elképzelések is bővülnek,
változhatnak. A bánya rendelkezik a terület rekultiválásához szükséges tervekkel.
2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Asszonyfa, Asszonyfalva helységnévnek „királyné falva” az értelme. Az Ostffy-előtag
azzal kapcsolatos, hogy a falut az Osl nemzetségből való Ostffyak rokonsága birtokolta (Kiss
Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.).
Az ostffyasszonyfai kavicsbánya (Veres Cser) területén a kora bronzkor végi makói
kultúra települési részlete került feltárásra. bánya környékén kelta telepnyomok is
mutatkoznak, sőt még egy, Árpád-kori falu – az Osl nemzetség birtoka? - maradványai is
előkerültek. A Törökdomb – népi elnevezése ellenére – talán egy őskori temetkezőhely
lehetett. ma 900 körüli lakosságot számláló község elnevezésében az Osttfy előtag
egyértelműen a korábbi birtokosokat örökíti meg. Az eredetére viszont két elképzelés is van.
Az egyik szerint korábban a királyné tulajdona volt, a másik szerint Szűz Mária emlékét őrzi.
Ezt látszik erősíteni egy 1758-as forrás, amely szerint volt egy csodatevő Mária-kép, amelyet
1620-ban menekítettek át a Sopron megyei Osliba. A települést először 1346-ban említik
oklevelekben Azzunfalva néven. A közelben folyó Rábán itt egy jelentős rév volt, amelynek
századtól hadászati jelentősége is lett. Később fahidat építettek, amelynek helyére a 20.
század elején állítottak vashidat. Ez elpusztult a II. világháborúban. A mai híd, amely a
községet Uraiújfaluval köti össze az 1960-as évek végén készült.
A 14. században a fej és jószágvesztésre ítélt Lökös fia János elkobzott birtokaként
szerezték meg a falut az Osl nemzetség tagjai, akiknek leszármazottai lettek az Ostffyak.
Rajtuk kívül, elsősorban a rokoni kapcsolatok révén később a Csornai, az enyingi Török, a
Zichy és a Vidos családok is szereztek itt részeket. Birtokosok az Ostffy- és a Weöres
családok. Földesurai az említetteken kívül a Kisfaludy-, Török- és Gömbös-családok voltak
A török csak akkor hódoltatta, amikor Pápát uralma alatt tartotta, igaz kísérletet többször
is tettek az adóztatásra. A fontos utak mentén elhelyezkedő település mezővárosi rangot
kapott, amelyet e részen a múlt századig megtartott. 1683-ban Ostffy Miklós a falu
határában található Bánta-hegyet átengedte a jobbágyoknak szőlőművelésre. A 12 évi
hegyvám-mentességet követően a közeli Mihályfa és Sömjén hegytörvényét tette kötelezővé
saját birtokán is. A község 1872-től körjegyzőségi székhely volt. Ostffyak bírták Kígyókő
várát is, amelyet a 14. század elején építettek itt fel. Egyes vélemények szerint az 1403-ban
elpusztított vár a mai Csonkavár dűlőhelyén feküdt, ahol régészeti feltárás folyt. Mások
viszont azt állítják, hogy a község területén álló 1680-ban I. Lipót parancsára felrobbantott,
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későbbiekben „Asszonyfalva castellumnak" nevezett erődítményt nevezték korábban
Kígyókőnek. Részletes leírások az asszonyfai várról maradtak fenn. 1466-ban a Kanizsaiak
fosztották ki és elvitték az összes ott található oklevelet. Jelentősége a török támadások után
növekedett meg.
1538-ban 10 főnyi állandó őrség védte. Ebben az időben alakították ki érdekes
erődítményrendszerét. Ennek lényege az volt, hogy a kastély közelében található templomot
is beépítették az egész erődöt körülölelő falba, így az is része lett a várnak. 1571-ben az
Ostffy örökösök felosztották maguk között. 1664-ben egy környéket érintő nagyobb török
támogatást követően került sor az utolsó felújításra, amikor a környékbeli települések
jobbágyaival javíttatták ki a falakat. A vár pusztulásának oka a vallási békétlenség volt. A
földesúr Ostffy Miklós ugyanis menedéket adott a kor egyik jelentős evangélikus
prédikátorának, Szenczi Fekete Istvánnak. Az ő kiadatását követelte tőle Kollonich kancellár.
Mivel Ostffy erre nem volt hajlandó, Győrből és Pápáról rendeltek ki csapatokat a várkastély
elfoglalására. Az uralkodó parancsára az erősséget felrobbantották, Ostffy birtokait
elkobozták, de azokat a következő évben visszakapta. A pusztításnak, azonban nemcsak a
kastély, hanem a templom is áldozatául esett. A romos falak építőanyagát a következő
évtizedekben széthordták, ma csak az egykori várkút, a várárkok egy része és a később
felújított templomban található maradványok őrzik emlékét.
A Nagyboldogasszonynak szentelt római katolikus plébániatemplomot az 1730-as
években vették vissza az evangélikusoktól. Igaz, erre már 1719-ben kísérletet tett a
kormányzat az alispánon keresztül, de akkor a helyi birtokosok még elkergették a foglalókat.
A 18. század első felében Kenyeri leányháza volt. 1774-ben lett önálló plébánia, akkortól a
csöngei katolikus híveket is innen látták el. A korábbi templomot állítólag a 17. században
alakították ki a kastélybeli kápolna felhasználásával. Romos szentélyét a 18. század
közepén újították fel. 1777-ben bővítették hajóval, tornyot 1830-ban kapott. Az épület
egyhajós, a hajónál kisebb, egyenes záródású szentéllyel. Északi oldalához sekrestyét
építettek. A főhomlokzat előtt áll a négyszintes, órahelyes párkányú torony, rajta falazott
gúlasisakkal. A hajó felett két, a szentély felett egy csehsüveg boltozat található. A szentély
északi falába egy római kori feliratos követ építettek be. A déli oldalon álló gótikus stílusú,
kőből faragott keresztelőmedencén ívelt pajzsban az Ostffy család szárnyas madárlábas
címere látható. Mögötte a vakolatban felismerhető egy befalazott ajtó. A hajó déli falán
található egy középkori befalazott ablakkáva, amely a hajó korábbi eredetét mutatja. A
főoltár barokk stílusú (Schaller, 1731). Mögötte is középkori faragványtöredékek vannak.
hajó elején álló orgonakarzatot három ív tartja. A szószék ívetője empire stílusú, a
keresztelőmedence vörösrézből készült.
Az Ostffy-kastély 1840 körül épült klasszicista stílusban, de valószínűleg egy korábbi,
földszintes, barokk ház bővítéseként. Erre utal, hogy a szerkezet jellegzetesen klasszicista,
de a földszinti helyiségek barokk boltozattal ellátottak. Az egyemeletes épület homlokzata
középen előreugró, timpanonnal lezárt, középrizalitos. A nyílászárók a középső részen
félkörívesek, a többi részen egyenes záródásúak. Belül szép öntöttvas korlátú lépcsőház
látható.
Az evangélikus templomot 1917-ben adták át. Bár nem régi emlék, de a dombtetőn
történt elhelyezésnek, méreteinek és élezésének köszönhetően nagyon szép látványt nyújt.
KÁDÁR Ostffyasszonyfa mellett a Rábához közel fekvő egykori település az Ostffy
család tulajdona volt. 1449-től a nádasdi Darabos család is szerzett részeket. 1773-ban
Kadaraki-irtás néven említik. HÖLEHÁZA Ostffyasszonyfa határában Nagysimonyi felé eső
egykori település, amelyről első adatunk a 18. század végéről való, de már akkor is puszta
volt, ahogy az 1850-es években is. 1839 májusától szeptemberéig a faluban élő rokonainál
lakott Petőfi (akkor még Petrovics) Sándor. Salkovics Péter mérnök gondoskodott a 16 éves
fiúról. Úgy tervezték, hogy két saját gyermekével együtt taníttatja, de talán az ifjúnak a
szomszédos Csöngén élő Csáfordi Tóth Róza iránti, köztudomásúvá lett vonzalma miatt erre
nem kerülhetett sor. Együtt töltötte a nyarat másik rokonával Orlay Petrich Somával is, aki
később megfestette portréját. Több verset írt itt, amelyek a későbbi nagy költő szinte első
próbálkozásai voltak. Ősszel tovább kellett mennie Sopronba, de a tervezett tanulás helyett
katonának állt be. Petőfi emlékét őrzi a Ragyogó-hídon és az egykori Salkovics házon
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elhelyezett tábla. Ennek a háznak az udvarán található egy kőasztal, amelyen állítólag
verseit írta. A művelődési házban - amely előtt a költő szobra is áll - emlékszobát - rendeztek

be, amelyben a Petőfi-relikviákon kívül láthatók Berzsenyi Lénárd Olmützben készített
börtönrajzai is.
A község I. és II. világháborús emlékművét 1938-ban emelték, amikor a korábbi
evangélikus harangtornyot bástyaszerű építménnyé alakították. 1983-ban helyezték el a II.
világháború áldozatainak emléktábláját. A harmadik oldalon Kocsis József koronaőrnek
állítottak emléket.
1915 májusában kezdték el építeni a Nagysitke határában lévő Földvárpuszta területén a
hadifogolytábort, amely ostffyasszonyfaiként ment át a köztudatba. A 197 fa barakkban,
fennállásának alig négy éve alatt összesen 160.400 orosz, olasz, román és francia
hadifoglyot őriztek. Egyszerre mintegy 30-40 000 ember fért el. A tábor villannyal, vízzel és
csatornákkal ellátott volt. Többféle műhelyben dolgozhattak, saját tábori pénzt használhattak
a foglyok. Bár önálló, nagyméretű kórháza és jelentős egészségügyi személyzete volt, az
időnként kitörő járványoknak több mint tízezer áldozata fekszik a ma kegyeleti parkként

működő hadifogolytemetőben. A tábort 1918-tól folyamatosan felszámolták, az utolsó
foglyokat 1919-ben szállították el. A tábor maradványai és a szépen gondozott temető
jelenleg Nagysimonyi külterületéhez tartozik, de Ostffyasszonyfa község, illetve
vasútállomás felől közelíthető meg legkönnyebben. Sokan keresik fel bel- és külföldről
egyaránt.
Ostffyasszonyfa
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Ostffyasszonyfa és Csönge közös községi tanáccsal rendelkeztek 1990-ig. 1984-től, a
járások megszüntetésével, Vas megyében, mint városkörnyéki település Celldömölk
városhoz tartozott 1990-ig, az önálló önkormányzatok létrejöttéig. A kistérségi társulások
megalakulásával a celldömölki területi társuláshoz csatlakozott.
Régészeti feltárások, kutatások folytak a mostani kavicsbánya és a Csonkavár (Csönge
felé) területén, cserépmaradványokon kívül jelentősebb említésre méltó részleteket nem
tártak fel.
3. TÁRSADALMI GAZDASÁGI FOLYAMATOK
3.1 Népesség, demográfia
A Celldömölki kistérségen belül Ostffyasszonyfa a közepesen (-5-10%) csökkenő
lakosságú települések közé tartozik. (1. ábra) Ostffyasszonyfa népességszáma a
századfordulón érte el a csúcsot, akkor csaknem 2000 fő volt a falu lakossága. A
népességszám 1920 óta folyamatosan csökken, de ijesztő méreteket csak a II. világháború
után öltött. 1949-től napjainkig a felére apadt Ostffyasszonyfa lakóinak száma. Az 1980-as
évek közepén süllyedt ezer alá, s 1997 elején már csak 886-an éltek a községben (2. ábra).
Kezdetben a vándorlási veszteség, majd egyre inkább a természetes szaporodás a felelős a
népességerózióért. 8-10 éve már enyhe vándorlási aktívuma van a falunak ami, de az
elöregedés, nagy mortalitás miatt rövid távon 830-860 fő közötti hullámzás várható.
1. ábra: A Celldömölki kistérségen belüli népességszám-változás településenként
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elején lassult le. Az utóbbi évtizedben a népességszám enyhén hullámzó, stagnálást mutat.
2000-ben, nyilvántartás szerint 866, a 2001-es népszámlálás alapján 837 állandó lakosa volt
a településnek. Az évtized közepén 841 főt, 2010-ben 854 főt tartottak nyilván. Hosszú távon
enyhe népességszám növekedésével számolhatunk a településen már jelenlévő gazdasági
szereplőknek köszönhetően.
2. ábra: Ostffyasszonyfa népességszámának alakulása 1870 és 2002 között
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A község humán erőforrásait vizsgálva nagy gondot jelent az elöregedés, az aktivitás
csökkenése, de kiegyenlített a nemek aránya, jobbnak mondható az iskolázottság a megyei
átlagnál.
Az utóbbi két évtizedben öregedett el a település, 1996-ban az öregségi index már 1,7
volt. A korcsoport szerinti népességadatokból jól látható (2. ábra), hogy a fiatalok száma
kisebb, mint az idősebb generáció. Ez az aránytalanság a korcsoportok felosztásának
aránytalanságából is adódik. Azonban hosszútávon az elöregedést meghatározó két
korcsoport aránya változatlan, állandó. Az óvodai és iskolai férőhelyek kihasználtsága és a
létszámadatok is ezt igazolják.

korcsoportonkénti megoszlás

3. ábra: Ostffyasszonyfa korszerkezete és nemenkénti megoszlása (2000.)
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A nemenkénti megoszlás 428 férfira 438 nő jut, vagyis a feminitási index alapján ezer
férfira eső nők száma 1023. Az időskorúak (60 év felett) között a nők aránya (145 %) jóval
meghaladja a férfiakét, míg az aktív korúaknál 10 %-os férfitöbblet mutatkozik.
A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 2003-ban
2010-ben változás
- iskoláskor alattiak (0-6 év) száma
43 fő
40 fő
- 3 fő
- általános iskolás-korúak (7-14 év) száma
100 fő
57 fő
- 43 fő !
- középiskolás korúak (15-18 év) száma
34 fő
37 fő
+3 fő
- ff. hallgatók, pályakezdők (19-35 év)száma
207 fő
202 fő
- 5 fő
- aktív munkakorúak (35-60 év) száma
275 fő
322 fő
+47 fő
- nyugdíjkorúak (60 év felettiek) száma
207 fő
196 fő
- 11 fő
Az iskolai végzettséget vizsgálva kedvezőnek mondható Ostffyasszonyfa helyzete. Sok
az érettségizett és a diplomás, ez utóbbiak a 25 éven felüliek 5,3 %-át jelentik. Viszont
sokan nem fejezték be az általános iskolát, emiatt az elvégzett osztályok száma 8,2, ami
egyébként megfelel a megyei falusi átlagának.
Ostffyasszonyfán külterületen a lakosság 1,1 %-a él, nemzetiségi lakost 1990-ben és
2001-ben nem írtak össze.
3.2 Településszerkezet
Ostffyasszonyfa többutcás, szalagtelkes település. Fő szerkezetalkotó tengelyei a
településen keresztülhaladó 8452 jelű és a 8451 jelű összekötő utak. A település belső
szerkezetalkotó hálózatát a Hegyalja utca és a Dózsa utca. A településközponti funkciók jól
koncentrálódtak, a Kossuth L. utca – Bajcsy-Zsilinszky E. utca és Március 15. tér által
alkotott kis tömbön belül megtalálható a polgármesteri hivatal a művelődési ház, az iskola,
az evangélikus és katolikus templom, a bolt, a vendéglő, de szervesen ide tartozik még a
Kossuth L. utca Kemenes és Hegyalja utcák közötti, kb. 600 m hosszú szakasza, amelyen
belül működik az óvoda, a gyógyszertár, orvosi rendelő, posta, takarékpénztár, pékség. A
két fő szerkezeti vonal (út) mentén található jelentősebb épületek (Károlyi kastély, Niczky
kastély, Ajkay kúria) a jövőben intézményi, igazgatási létesítményként szolgálhatnak.
A település szerkezete nagyjából sugaras rendszerű. A központtól kifelé vezető utak
mentén jöttek létre a lakóterületek. A belterületbe beékelődött viszont a szövetkezeti major,
amely a külterületen létesített telep megvalósulása óta inkább csak géptelepként szolgál.
A Széchenyi utca nyugati oldali telekhatárain lévő partfal miatt egy felső és egy alsó
területre osztódik a falu belső része, ami befolyásolja az egyes tömbökön belüli
településszerkezeti kapcsolatokat is. A helyenként akár omlásveszéllyel is járó meredek
partfal környezetében építési korlátozást kell fenntartani, míg déli oldalon, a temető felőli
oldalon meg kell valósítani a tömb körüljárhatását, közlekedési kapcsolat létesítésével. A
település szerkezetében több helyen találkozunk zöldterülettel, mind a külterülettel
határosan, mind a belterület közepén. A Kossuth utca, Akác utca közötti területen, a Kossuth
utcai telkek végében belterületi erdő található. A területen új telkek kialakítása nem javasolt,
a telkeken belül a faállományt célszerű minél nagyobb mértékben megőrizni.
3.3 Munkaerőpiac
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatására az országos trendekhez hasonlóan
Vas megyében is csökkent a népesség gazdasági aktivitása a ’80-as és ’90-es
évtizedekben, s ezzel párhuzamosan nőtt az inaktívak és csökkent az eltartottak aránya.
Ostffyasszonyfán hasonló tendenciák mentek végbe a rendszerváltozást követően. A
népesség gazdasági aktivitása erősen lecsökkent, 1990-ben az aktív keresők aránya 40 %,
2000-ben 42,6 %. A munkavállalók (369 fő) zöme helyben dolgozik (261 fő), ami összefügg
azzal, hogy a népesség zöme a mezőgazdaságban talált munkát. 20 km-en belül (főként
Celldömölkre, Sárvárra, Répcelakra) ingázik kb. 100 fő.
A celldömölki kistérségben jóval többen dolgoztak a mezőgazdaságban és kevesebben
az iparban, mint a megye egészében. A kistérség adatait tekintve, jóval magasabb a
falvakban, az agrárszektorban dolgozók aránya (38,1 %), mint Celldömölkön (7,2 %).
Ostffyasszonyfa jellegzetes agrártelepülés, ahol az aktív keresőknek több mint fele a
Ostffyasszonyfa
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mezőgazdaságban dolgozik. Csekély a tercier ágazatokban foglalkoztatottak aránya és még
ennél is kevesebben vannak az iparban.
Valószínűleg az agrárgazdaság jelentőségével függ össze, hogy nagyon alacsony
szintű a munkanélküliség. 2006-ban 3,8 % volt a munkanélküliek aránya, ami lényegesen
kedvezőbb a kistérségi adatnál (5,4 %).
3.4 Humán infrastruktúra
A közel 1000 lelkes faluban a humán infrastruktúra a népességszámhoz képest
megfelelő szinten van, de a versenypálya miatt szebb jövőről álmodó faluban előbb-utóbb az
intézményhálózat fejlesztésére kell gondolni.
A település intézményi ellátottsága kiemelkedő a környező települések között. A
polgármesteri hivatal (körjegyzőség) a korábbi várfalak között található Osttfy-kastélyban
működik, az orvosi rendelő, tanácsadó és a gyógyszertár egy modern, kétszintes épületben,
a Petőfi Sándor Általános művelődési központ, könyvtár és az óvoda (30 férőhely, 24
gyermek, 3 pedagógus) szintén egy-egy modern épületben kapott helyet. A posta, a
takarékpénztár, az általános iskola (12 tanárra 103 diák jut) és a tűzoltószertár külön-külön
épületet foglal el. A település gazdag építészeti értékeinek köszönhetően az intézmények
többsége régi szép épületekben helyezkedik el. Középkori eredetű katolikus temploma
mellett áll az evangélikus templom. A jelenlegi közintézmények megfelelően működnek,
bővítés nem indokolt. Az esetleg felmerülő újabb igények a meglévő épületállomány
hasznosítása, átalakítása révén kielégíthetők.
A községben helyi újságot jelentetnek meg, saját kulturális együttesei (néptáncegyüttes,
citerazenekar) vannak, és egy alapítvány is működik a faluban. Gazdag a kulturális és
sportélet, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvények vannak minden évben.
Az egészségügyi intézmény és ellátórendszer általánosságban kielégítő szintűnek
minősíthető. Az egészségügyi ellátások elérhetősége természetesen a legjobb
Celldömölkön, ahol minden szolgáltatás rendelkezésre áll (szakrendelés, fogorvosi ellátás,
gyógyszertár, háziorvosi ügyelet). A háziorvosok (és hétközi ügyeleteik) lefedik a kistérséget:
ha nincsenek is jelen mindenütt, elérhetőségük viszonylag kis távolságon belüli, s a heti
rendszerességű helyszíni rendelés (kijárás a szomszédos falvakba) minden faluban, így
Ostffyasszonyfán is általános. A vállalkozó háziorvos és védőnő Csönge és Ostffyasszonyfa
betegeit egyaránt ellátja. Gyógyszertár is működik a településen.
A közintézmények működtetése mellett a lakosság, a vendégek érdekében kiemelt
hangsúlyt fektetnek a közterületek, közparkok, játszóterek, sportpálya létesítésére,
fejlesztésére, karbantartására, szépítésére (Virágos Falu cím elnyerése).
3.5 Gazdaság, idegenforgalom
A térség gazdaságilag legerősebb pólusai természetesen Celldömölk és az ugyancsak
városiasodó Jánosháza. Itt összpontosul az ipari termelés és a foglalkoztatás legnagyobb
része, a többi település számára is „életesélyt” nyújtva. A gazdasági potenciál a falvakban
nagyobb részében gyenge, alacsony szintű a vállalkozási hajlandóság, kicsi a vállalkozássűrűség, kevés a gazdálkodó szervezetek száma. Kivételt ez alól az a néhány község
képez, mely valamely sajátos adottságát vagy adódó lehetőségét – valamilyen szinten, néha
kétségkívül ellentmondásos módon – ki tudja használni (Celldömölk – Sághegy és
termálfürdő, Mesteri és Borgáta – termálfürdők, Ostffyasszonyfa – Pannónia Ring motor- és
autóverseny-pálya, Csönge – „ipari park”, Egyházashetye – Berzsenyi-örökség és helyi
közösségi aktivitás).
Ami a szervezetek számát illeti, 40 vállalkozás működik a településen, ebből 7 Kft., 1
szövetkezet, 2 Bt. és 40 egyéni vállalkozói formában. A vállalkozási aktivitás szintje
közepesnek mondható, de van néhány nagyobb szervezet, amelyek viszonylag stabilabbá
teszik a gazdasági bázist: legjelentősebb a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet, mely több
mint 100 főt foglalkoztat, és 50 millió forintot meghaladó az éves árbevétele, ezáltal a
kistérség 8. legnagyobb (100 millió Ft feletti) vagyonú cége. Társas formában működik még
a sütőipari, egy térképészeti, egy ingatlanhasznosító és egy háziorvosi vállalkozás, valamint
Ostffyasszonyfa
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a Pannónia Ring versenypályát hasznosító Rt. (PANNÓNIA-HOLDING Vagyonkezelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.), mely a celldömölki kistérség legnagyobb vagyonú cége (1.
táblázat). A negyven egyéni vállalkozó ágazatai megoszlása a következő: 8 mezőgazdaság,
5 ipar, 1 építőipar, 15 kereskedelem, 8 vendéglátás, 2 szállítás, 1 egyéb szolgáltatás.
Helyben munkalehetőséget elsősorban a termelőszövetkezet biztosít, de nem kevés a
celldömölki vagy sárvári munkahelyekre ingázók száma sem.
1. táblázat: A legnagyobb (100 mFt feletti) vagyonú cégek a celldömölki kistérségben
(sorrendben) Forrás: Complex CD-Céghírek 2001.10.31.
Cégnév
1. PANNÓNIA-HOLDING Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt
2. CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft
3. SETON-LINDGENS Feldolgozó Kft
4. CELBA Sütőipari Gépgyártó Kft.
5. EYBL Textilipari Részvénytársaság
6. Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet
7. Berzsenyi Dániel Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
8. Ostffyasszonyfai "Petőfi" Mezőgazdasági Szövetkezet
9. GLOVITALIA Ruhaipari és Kereskedelmi Kft.
10. MÁVÉPCELL Mély-Magas és Vasútépítő Kft
11. Egyetértés Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet
12. Leier & CO Autójavító és Kereskedelmi Kft
13. Szabad Föld Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet
14. JUB Vegyipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft

Székhely
Ostffyasszonyfa
Celldömölk
Jánosháza
Celldömölk
Jánosháza
Celldömölk
Egyházashetye
Ostffyasszonyfa
Celldömölk
Celldömölk
Kenyeri
Celldömölk
Pápoc
Celldömölk

A község területén található földek átlagos aranykorona értéke: 15-17 AK.
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok, egyéni vállalkozók száma a településen
166, 100 lakosra vetített értéke 19,4. A használatban lévő földek 32,2 %-a van egyéni
gazdálkodók tulajdonában. A külterületi földrészletek művelési ágak szerinti megoszlására
a következők jellemzőek:
 Szántó: 54,5 %;
 Gyümölcsös: 0,2 %;
 Szőlő: 0,2 %;
 Gyep: 5,4 %;
 Erdő: 36,4 %;
 Művelés alól kivont terület 2,3 %.
A növénytermesztés terén a szántó művelési ág növényenkénti megoszlása évek óta
közel azonos képet mutat. A Kemenesháti részen elsősorban a takarmánynövényeket és
apró magot (bíborhere, különböző fűfajok) termesztenek a búza mellett. A Kemenesalja fő
növénye a búza és a napraforgó termesztése.
Az állattenyésztés területén kiemelkedő jelentőségű a szarvasmarhatartás. A
szövetkezetek elsősorban a tejtermelésre szakosodtak, de számottevő a kettős hasznosítási
irányú magyar tarka állomány is. A magántermelők állománya jellemzően vegyes
hasznosítású, amely a helyi igények kielégítése mellett jelentős tejmennyiséget értékesít is.
Elsősorban a magángazdaságokban vannak hagyományai a sertéstartásnak. A
gazdaságban előállított abraktakarmányt így értékesítik.
A település hosszú távon jelentős jövedelmekre számít az idegenforgalomból, aminek
alapját az 1997-ben megnyílt 4700 méter hosszú autós, motoros gyorsasági pálya, a
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Pannónia Ring adja, amely az edzések és kisebb versenyek mellett különböző nemzeti és
nemzetközi bajnoki futamoknak is helyt ad. Miután a létesítmény már az első működési
éveiben is sok versenyzőt és látogatót vonzott, valószínűsíthető, hogy folyamatosan bővül a
település fogadóképessége. Ma már 21 szálláshely van a településen, s a vendéglátás és
kiskereskedelem is fejlődésnek indult az utóbbi egy-két évben: 5 vendéglátóhely, 3 italbolt, 3
élelmiszerbolt, 1 iparcikk kereskedés, egy tüzéptelep és három egyéb üzlet van a
településen. A magánszálláshelyek kapacitását és a vendégforgalmat vizsgálva
megállapítható, hogy a nagyrészt a Pannónia Ring éves futamainak köszönhetően az elmúlt
években ugrásszerűen megnőtt a turisták és vendégéjszakák száma is. 2003-ban 46
vendéget regisztráltak, melyből 25 volt külföldi, akik 65 éjszakát töltöttek el a településen,
összességében pedig 94 vendégéjszakát töltöttek el Ostffyasszonyfán. A falu határában
kialakított – változó intenzitással üzemelő – kemping jelentősen hozzájárul a
szálláskínálathoz. A helyi turizmus hétvégi, illetve szezonális jellege miatt szálloda méretű
létesítmény gazdaságosan nem üzemeltethető, ezért továbbra is a magánházak szobakiadása esetleg egyik-másik kastély, kúria szálláshellyé alakítása tűnik reális megoldásnak.
A turisták számára további látnivalót jelenthetnek a műemlék épületek, mint a volt Ostffykastély, a középkori eredetű római katolikus templom és a Petőfi-emlékház. A faluból
elindulva kedvezőek a térség idegenforgalmi adottságai, különösen a termál, kiránduló és a
falusi turizmus tekintetében. Az idegenforgalmi vonzerők palettája széles: a borvidéknek
minősülő Ság-hegy és Kissomlyó, Mesteri és Borgáta termálfürdői, Celldömölk, mint
búcsújáróhely, az ostffyasszonyfai hadifogoly temető, a kulturális emlékek: az
egyházashetyei Berzsenyi-szülőház és általában a költő kultuszából táplálkozó környékbeli
kezdeményezések, a hagyományossá vált – mint a Petőfi emlékéhez kötődő
ostffyasszonyfai – kulturális rendezvények. A települések összességében rendezettek, népi
hagyományaik, tradícióik újraélednek, sok a műemlék, a kastély, a kúria, gazdag a térség
irodalmi hagyományokban, s a kerékpáros turizmus lehetőségei is jók.
Köszönhetően a Pannónia Ring nyújtotta lehetőségeknek a közellátás területén az
utóbbi években gyors fejlődésnek indult a település. Ma már kilenc kiskereskedelmi üzlet
található a faluban, ebből három élelmiszerjellegű, öt vendéglátóhely, egy fagylaltozó és egy
benzinkút is működik a közel ezer lelkes faluban. A kemping (Pannonia Race Camp)
területén lévő vendéglátóegységek további fejlesztésre szorulnak. Célszerű további
vendéglátóegységeket létrehozni mind a faluban, mind a Pannónia Ring közelében.
3.6 Infrastruktúra
A település infrastrukturális ellátottsága átlagosnak mondható a magyar települések
közül. A közművek közül legutóbb a szennyvízcsatorna épült ki. A településen már jó ideje
van víz, villany, gáz és telefon. Megfelelő a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások
aránya, s a lakások már majdnem felében gázzal fűtenek. 2003-ban 387 lakást számoltak a
településen, melyből 415 volt a villamos energiát fogyasztó háztartások száma, 218 a
vezetékes gázt fogyasztó háztartás, és minden lakás be van kötve a közüzemi vízhálózatba.
Internet hozzáférés eddig csak egyedileg volt elérhető a faluban. A polgármesteri hivatal
fejlesztési tervei között szerepel a nyilvános informatikai elérési lehetőség biztosítása a
könyvtáron belül.
2. táblázat: Ostffyasszonyfa közműellátottságának alakulása 1998 és 2001 között
Tárgy év

1998
1999
2000
2001

Lakások közműellátottsága az összes lakás %-ban
Ivóvízhálózatb Csatornahálózatba
Vezetékes
a bekapcsolt bekapcsolt lakások
telefon
ingatlanok
előfizetők
100
0
78
100
0
82
100
0
n. a.
100
0
n. a.
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Önkorm. belterületi út
Kiépített belterületi út
az összes %-ban
87
87
87
87
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A települési folyékony kommunális hulladék tárolása eddig házanként egyénileg történt,
zárt szennyvíztárolóban, szikkasztóban. A csatornázás elkészültével el kell érni, hogy teljes
körűvé váljon az ingatlanok rákötése, és ezzel együtt megszűntetésre kerüljenek a
szikkasztók és tárolóaknák. A szennyvízcsatornázás megvalósítására Ostffyasszonyfa,
Kenyeri, Csönge és Pápoc közműtársulást hozott létre. A csatornázási program az OMS
Hungária (Tatabánya) által készített tervek alapján valósult meg a közelmúltban, állami
támogatás segítségével.
A csapadékvíz-elvezetés út menti, általában burkolat nélküli árkokkal történik.
A település lakóépület állománya 400 körül van. Egy lakásra 2,17 fő jut, szemben a
korábbi településrendezési terv idején rögzített 2,6 fő/lakás számával, s ez a megyei átlagnál
jobb ellátottságot jelent. A lakásépítési tendencia az elmúlt 25 évben csökken (3. táblázat).
3. táblázat: Lakóépületek számának változása 1980 és 2000 között
Évek
1980
1990
2000

Épült lakások száma
5 db
8 db
2 db

Az épületek többsége a múlt század elején épült. A lakások komfortfokozata 20 %-ban
komfort nélküli, 80 %-ban komfortos (összkomfortos). A korabeli épületek többségére
azonban nem csak műszakilag avult, hanem külső megjelenésében is felújításra szorul.
A település külterületén egy átjátszó torony található. Az adótornyot a T-Mobil Rt
üzemelteti. A faluban korszerű vezetékes telefonhálózat is üzemel, melyet a HUNGAROTEL
Rt. üzemeltet. A telefonközpont a polgármesteri hivatal mögött található.
3.7 Közlekedés
Ostffyasszonyfán halad keresztül a 8452 jelű Uraiújfalu – Celldömölk közötti és a 8451
jelű Sárvár – Kenyeri összekötő út. Ezek határozzák meg a település fő közlekedési irányait,
mintegy négy részre darabolva ezzel a falut. A két útnak 198 m közös szakasza van. Az
Uraiújfalu felé vezető út keresztezi a Rába folyót. A hídon 4,7 m-es magasságkorlátozás van
életben. A 8451 számú utat keresztezi az új sárvári elkerülő út, ez az útszakasz kissé
lerövidíti Sárvár város elérhetőségét, és egyúttal meggyorsítja a 84-es és 86-os főút
elérését. A folytatásában hamarosan kiépülő 88-as elkerülő úttal a megyeközpont is
közelibbé válik.
A település útjai átlagos minőségűnek mondhatók, padkái rendezettek. A belterületi utak
87,5 %-a portalanított, szilárd burkolatú.
A település megközelíthető vonattal, gépkocsival, autóbusszal. Az autóbusz járatok
száma kevés, mindössze napi hét járat közlekedik Sárvárra, kilenc járat Celldömölkre. A
többi település megközelíthetősége sem kielégítő. Uraiújfalu, Répcelak felé nincs buszjárat,
annak ellenére, hogy az ingázók Répcelakra is bejárnak. Sárvár megközelítése a nap
délelőtti és délutáni időszakában egyenlőtlenül oszlik meg. Az ingázók helyzetét javítja a
gyárak által biztosított szerződéses buszjárat, melyek a műszakkezdésre szállítják be a
dolgozókat.
A településnek ugyan van vasútállomása, a Szombathely-Székesfehérvár fővonalon de
az már a szomszédos Sárvár (Lánkapuszta) területén található, a falutól 6 km-re. Vonattal
gyorsan elérhető Sárvár, Celldömölk, Pápa, Szombathely és a többi vasútállomással
rendelkező település. A település és vasútállomás távolsága miatt azonban a közelebbi
városok (Sárvár, Celldömölk) felé egyszerűbb az autóbusz igénybevétele.
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4. MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
A településen az épületek többsége jó állapotban érte meg a XXI. századot.
Ostffyasszonyfa nagy részén ma is a korabeli épületek vannak többségben. Így a
településen egységes utcaképpel találkozhatunk. A korabeli lakóépületek, parasztházak egy
része tornácos, a másik része az ún. hosszú házak, melyeknek jellemző eleme a bejárati
fedett előtér, amit „kódisállás”-nak is neveznek. Az itt élő tehetősebb nemesi családoknak
köszönhetően jelentős számú építészeti emlék halmozódott fel és maradt meg az utókor
emlékezetére. Ezek az épületek képviselik a helyi értékeket. A jelentősebb épületek védett
műemlékek, de sok értékes épület, építmény ma még nem védett. Ezek védelmét és
megőrzését az önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja.
A következő jelentősebb, településtörténeti szempontból is megőrizendő épületek,
építmények javasoltak helyi védelemre:
- Károlyi kastély (Petőfi S. u. 1. 486/1 hrsz.),
- Niczky kastély (Kossuth L. u. 139. 106 hrsz.),
- Vidos kúria (Kossuth L. u. 82. 173 hrsz.),
- Ajkay kúria (Bajcsy-Zsilinszky E. u. 22. 369 hrsz.),
- Általános iskola épületei (Március 15. tér 3. 505 hrsz. és Ady E. u. 1. 507 hrsz.),
- a temető három kriptája és régi síremlékei (603 hrsz.), a hősi emlékmű.
A nemesi családok építkezéseivel párhuzamosan gazdagodott a falu egyéb építészeti
emlékkel is, amelyek közül néhány parasztház, polgári lakóház, paplak, jellegzetes
épületdíszítések a mai napig megmaradtak és őrzik Ostffyasszonyfa hagyományait. Ezeknek
az épületeknek, építményeknek a védelmét, megőrzését is indokoltnak tartjuk. Javasoljuk az
alábbiakat helyi védelem alá helyezni:
- a Kossuth L. u. 34. (587 hrsz.), 46. (442 hrsz.), 48. (440 hrsz.), 55. (32 hrsz.), 85. (49
hrsz.), 86. (171 hrsz.), 87. (50/1 hrsz.), 98. (156 hrsz.), 100. (154 hrsz.), 102. (153 hrsz.),
104. (152 hrsz.), 108. (150 hrsz.), 111-119. (81-85 hrsz.).
- a Hegyalja u. 9. (216 hrsz.), 10. (274 hrsz.), 12. (273 hrsz.), 15. (221/1 hrsz.), 18. (267
hrsz.), 24. (264 hrsz.), 45. (244/2 hrsz.).
- a Kis u. 4. (300 hrsz.), 10. (303 hrsz.), 20. (309 hrsz.)
- a Petőfi S. u. 3. (475 hrsz.), 7. (424/1 hrsz.), 9. (423 hrsz.), 10. (321 hrsz.), 11. (420
hrsz.), 16. (318/1 hrsz.), 17. (412 hrsz.), 19. (411 hrsz.), 26. (286 hrsz.)
- a Táncsics M. u. 13. (478 hrsz.)
- az Ady E. u. 3. (447 hrsz.), 9. (439/2 hrsz.), 11. (439/1 hrsz.).
- az útszéli vallási emlékhelyek, a régi öntöttvas kútoszlopok.
A helyi rendelet megalkotása előtt egy alapos szemlét kell a településen lefolytatni a
védendő építmények alaposabb felmérése érdekében.
Megjegyzés: a Petőfi emlékház gazdasági épületrésze életveszélyesen romos állapotban
található: tetőszerkezete leszakadt, falai omlanak.

Portschy Tamás TT1-18-0043/2006
okl. építészmérnök
okl. városépítés-városgazdasági szakmérnök
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II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
1. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
1.1 A jelenlegi térszerkezet
Ostffyasszonyfa településszerkezete változatos, és kedvezően alakult. A település
magját a geometriai közepében lévő műemlék együttes és köré szerveződött intézményi
épületek alkotják, jelentős zöldfelületekkel körülvéve. A központi rész hangulatát fokozzák a
Kossuth L. utca és Március 15. tér közötti szintkülönbségből adódó átmenetek, a középkori
vár megmaradt falszakaszainak látványa. A központban találkozik a falun átmenő két út is. A
további utcák is – nem szabályosan, de – gyakorlatilag sugarasan kötik össze a külső
területekkel a központot.
A lakóterületek eredetileg inkább ettől északra és keletre helyezkedtek el, majd nyugati
irányba bővült a falu. A legutóbbi lakóterületeket pedig déli irányban alakították ki. E
tendenciát folytatva, a déli, délkeleti irányú bővítéssel gyakorlatilag teljesen a középpontba
kerül a központi mag.

1.2 Lakóterületek
A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.
A korábban kialakult lakóterületi részek megközelítőleg teljesen beépültek. Néhány
foghíjtelek, szélesebb telkek megosztása révén, vagy elbontásra kerülő épület helyén
létrejövő új építési telkek nyújtanak lehetőséget új lakóépületek felépítésére. Ez azonban a
magántulajdonosok szándékától függő folyamat. Az építési kedv a lakásépítések
feltételeinek javulása és a község bővülő idegenforgalma miatt évről évre növekszik, így az
utóbbi években kialakított és közművesített telkek is gyakorlatilag beépültek.
A korábbi rendezési terv alapján a ’80-as években a Sárvár és Celldömölk felé vezető
utak között alakítottak ki telkeket, azonban ezeknek csak kb. 2/5 része került belterületbe és
a közművesítésük sem történt meg. A Községi Önkormányzattal egyeztetve, első sorban
ezen a területen jelöltünk ki lakóterületet. A korábbi, geometrikus utcarendszert kissé
átalakítva a településszerkezeti adottságokhoz, a Kemenes és Kossuth L. utca között
összesen kb. 68 db. építési telek kialakítására nyílna lehetőség, akár több ütemben történő
megvalósítással. A terület közművesítése viszonylag egyszerűen megoldható.
További lakóterület létesítésére a Kossuth L. utcáról a Bajcsy-Zsilinszky E. utcával és a
Hegyalja utcával szemben kialakítandó két új utcában biztosítunk lehetőséget, 18 illetve 9 db
építési telekkel. E területek belterületi besorolásúak, közművesítésük egyszerűen
megoldható. A Bajcsy-Zsilinszky E. utcával szemben nyitandó („A”) utca szélességét úgy
terveztük, hogy hosszú távon alkalmas legyen a Celldömölk felől érkező út nyomvonalának
áthelyezésére, kedvezőbb keresztmetszet és vonalvezetés kialakítására.
Ostffyasszonyfa községben általában falusias jellegű beépítés a jellemző, így a külső
részek falusias lakóterületi övezetbe kerülnek.
A település egyes (főként a központi) részein nagyobb épületek, így kastélyok, kúriák,
igazgatási, oktatási, művelődési, egészségügyi, egyházi, kereskedelmi és vendéglátási
épületek is szép számban találhatók az egylakásos lakóházak mellett. Ezeket a tömböket
kisvárosias lakóterületi övezetbe soroljuk, lehetővé téve, hogy intenzívebb beépítéssel
koncentráltabbá váljon a település központi része, és továbbra is ezek a területek, meglévő
épületek szolgáljanak intézmények elhelyezésére. Cél, hogy Ostffyasszonyfa e szép épületei
a jövőben olyan funkciót kaphassanak, ami biztosíthatja megmaradásukat (pl. szálloda,
konferenciaközpont, idősotthon).
A település a működéséhez szükséges alapfokú intézményekkel rendelkezik, azok
kisebb-nagyobb korszerűsítéssel, bővítéssel (pl. tornaterem) hosszabb távon is megfelelőek.
Az intézmények területi elhelyezése is megfelelő, a falu minden szélső területéről kb. azonos
távolságra vannak.
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1.3 Gazdasági terület
A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
Ostffyasszonyfán több kisebb, nagyobb vállalkozás működik. Ezek egy része a
lakóterületen is üzemelhet, mert zavaró hatást nem vált ki a környezetére. A gazdasági
tevékenység azonban sok esetben zavarja a közvetlen környezetében élőket, ezért az
ilyeneket elkülönített területegységeken belül kell elhelyezni. Erre a célra elsősorban a már
gazdasági tevékenységre szolgáló területrészek kiegészítésével biztosítunk fejlesztési
lehetőséget. A belső területeken, a lakóterületek közelében csak az ún. kereskedelmi,
szolgáltató terület került kijelölésre, amely elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
Elsődlegesen a szövetkezeti géptelep területén lesz lehetőség ilyen épületek
felépítésére. Kisebb műhelyek, kisvállalkozások telephelyének a Dózsa Gy. utca végén lévő
telkek alkalmasak. Kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások elhelyezésére a Kossuth L.
utcában, a kempinggel szemben jelöltünk ki területet. További kereskedelmi és szolgáltató
terület kialakítására, későbbi ütemben a Kemenes utcáról nyílóan és a vízmű környezetében
biztosítottunk lehetőséget.
Nagyobb foglalkoztatottságot biztosító üzem létesítése a Pannónia-ring irányában
lehetséges. Ezt a területet tartalék gazdasági területnek javasoljuk, aminek beépítési
feltételeit a tevékenység körülményeinek ismeretében kell önálló szabályozási tervben
meghatározni.

1.4 Üdülőterület
Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
A községben a Kossuth L. utca déli végén üzemel egy kemping, amely üdülőházas
üdülőterületi besorolásba tartozik. További üdülőterület létesítése nem indokolt. A jelentkező
szállásigényt elsődlegesen szobakiadásokkal, esetleg egy kisebb (kastély)szálloda
kialakításával célszerű kielégíteni.

1.5 Különleges terület
A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek rendeltetése, illetve a rajtuk
elhelyezendő építmények különlegessége miatt az egyéb beépítésre szánt területektől
eltérőek.
Különleges terület Ostffyasszonyfán a temető területe. A temető még évekig elegendő
szabad területtel rendelkezik, hosszabb távon északi irányban bővíthető a Kossuth L. utcai
lakótelkek (599-600 hrsz.) végének és a 605-607 hrsz. területek terhére. A bővítési területen
a lakóterület felé 30 m széles fásítást kell telepíteni.
Különleges terület kategóriába tartoznak a sportolási célú területek, így a sportpálya, a
Petőfi emlékház mögötti terület, ahol szabadidősport lehetőségét javasoljuk biztosítani,
valamint a Pannónia-ring autó- és motorversenypálya.
Különleges területbe tartozik a motorversenypálya mellett lévő kavicsbánya jelenlegi és
tervezett területe is (Ostffyasszonyfa-I kavics). A bányaterületet a bányászati tevékenység
befejeztével erdősítéssel kell rekultiválni. Ehhez a megfelelő termőréteg előzetes
leszedéséről és deponálásáról gondoskodni kell.
Különleges területbe kerül besorolásra a mezőgazdasági üzemi terület (major).

1.7 Beépítésre nem szánt területek
A település további területei beépítésre nem szánt területi kategóriákba tartoznak:
1. Közlekedési és közmű terület
2. Zöldterület
3. Erdőterület
4. Mezőgazdasági terület
5. Egyéb terület
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Ostffyasszonyfán a közlekedési területek bővítése az utak szabályozási szélességének
biztosításával és az új utcák kialakításával valósul meg. A szabályozási tervben megadott
szélességeket a biztonságos (gépjármű, kerékpáros és gyalogos) közlekedés feltételeinek,
és a közművezetékek elhelyezésének megfelelően biztosítani kell.
Zöldterületek (közpark) létesítését irányoztuk elő a Bajcsy-Zsilinszky E. utca és Petőfi S.
utca találkozásánál. A meglévő zöldterületeket a rendezési terv megtartja.
Erdőterületek a község külterületen megfelelő mértékben (36,4 %-ban) vannak. Ahol
keskeny mezőgazdasági területek ékelődtek az erdők közé, ott azokat is javasoljuk erdővel
betelepíteni. A zavaró hatás elkerülése érdekében egyes területeken véderdő telepítését
vagy telken belüli ültetési kötelezettséget jelöltünk a tervlapokon. A véderdőt, ültetési
kötelezettséget több szintű növényállománnyal, különböző fa és cserjefajokból kell
megvalósítani, hogy ténylegesen ellássák szerepüket. A véderdőket kivágni csak elöregedés
esetén, folyamatos, több év alatti növényállomány-csere formájában lehet, egyébként nem
szabad.
A mezőgazdasági területek jelentős mértékben (60,3 %-ban) foglalják el, főként a falu és
a Rába közötti részeket. Ezen belül is főként (56,5 %-ban) szántó területek vannak, de sok
rét is található. Az állattartás miatt a legeltetés és kaszálás viszonylag sok területet igényel.
A vízfolyások mentén (medertől 50 m) a szántóterületet a vízminőség védelme érdekében
tanácsos rétként hasznosítani. A falutól északkeletre (csöngei út mellett) fekvő területeket
javasoljuk gyümölcsös hasznosítással művelni, amit indokol a területek többségének
keskenysége, a falu levegőjének védelme és a helyi foglalkoztatottság javítása
(gyümölcsfeldolgozás). A községtől délre és keletre fekvő mezőgazdasági területek egy
részére 26 széltoronyból álló szélerőműpark építését tervezik, melyek közül az első
szélerőmű már megvalósult, a továbbiak létesítésére is az építési engedély kiadásra került.
A mezőgazdasági művelést azonban ezek az építmények nem befolyásolják.
Egyéb terület a vízgazdálkodási terület, ami a két vízfolyás (Rába és Lánka) medrének
területét jelenti. A katasztrófavédelem tervei között szerepel a falu és a Rába közötti terület
árvízi szükségtározóként történő felhasználása, de ettől e területek besorolása továbbra is
mezőgazdasági terület marad. Az árvízi elöntést csak előre tervezett, körültekintő módon
lehet megvalósítani, hogy a község belterületének mélyebben fekvő részeit áradás, vagy
belvíz-elöntés ne veszélyeztesse. Ehhez a megfelelő műszaki védelmet előre meg kell
valósítani.
A tervezett településszerkezeti tervben tervezett területfelhasználási besorolások
megfelelnek a 2008. évi L. tv. által módosított 2003. évi XXVI. törvény 6. § (2)
bekezdésben (A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokban)
foglaltaknak, mely szerint:
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni;
b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület
kategóriába kell sorolni;
c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület
kategóriába kell sorolni;
d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell
sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
e) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely
települési területfelhasználási egységbe sorolható;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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OTRT (2008. évi L. tv. által módosított 2003. évi XXVI. tv.)
Ország Szerkezeti Terve (2008. február) részlete
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Ostffyasszonyfa közigazgatási területének az országos övezetek szerinti érintettsége

Országos ökológiai hálózat övezete – kis mértékben érinti

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – nem érinti
Ostffyasszonyfa
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – kisebb foltokban érinti
Országos komplett tájrehabilitációt igénylő terület övezete – nem érinti

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete – nem érinti
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Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete – nem érinti

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete – érinti
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete – nem érinti
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Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete – nem érinti
Együtt tervezhető térségek övezete - nem érinti
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete – nem érinti
Forrás: Magyar közlöny 2008. évi 99. szám
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Vas megye Területrendezési terve (Vas megye Közgyűlésének 19/2010. (XI. 29.) sz.
rendeletével módosított 3/2008 (II. 15.) rendelete által módosított 8/2006 (IV. 28.) sz.
rendelete)
alapján meghatározott
térségek,
illetve övezetek
vonatkozásában
Ostffyasszonyfa település közigazgatási területe az alábbiak szerint érintett:

Vas Megye Területrendezési Terve - Térségi Szerkezeti terv (I. sz. melléklet) részlete
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 Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete (II/1. sz.
melléklet)



Magterület övezete – kis mértékben, a Kádárok dűlő, Rekettyéstói dűlő és a
Dombaljai dűlő területén érinti;
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Magterület övezete előírásai:

 Ökológiai folyosó övezete – a Rába hullámtere, a Cseri dűlő és a Pannónia-ring
környezetében érinti.
- Többször jelezve lett, hogy ez utóbbi terület nagy része bányatelek, kavicsbányászat
által igénybe vett, egy része pedig évtizedek óta szántóterület, így ökológiai
folyosóként nem funkcionál, reálisan arra alkalmassá nem tehető;
- A kijelölt ökológiai folyosó területe, illetve annak 1000 m-es körzete által is érintett
szántóföldeken szélerőmű-park létesítésére jogerős építési engedély került kiadásra.
A tervezett létesítményekből az első szélerőmű meg is valósult.
Fentiek miatt az övezet határvonalát a valós természeti adottságok alapján módosítottuk.
Az így körülhatárolt terület 4,6 %-kal nagyobb a megyei TrT szerint meghatározottnál.
(Lásd Ö/1-2 melléklet!)
Ökológiai folyosó övezete előírásai:

 Puffer terület övezete – nem érinti;
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – nem érinti;
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 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete (II/3. sz. melléklet)

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – kisebb foltokban érinti;
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete előírásai:

 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – nem érinti;
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 Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területek övezete, mezőgazdasági
művelésre másodlagosan alkalmas területek övezete (A) sz. melléklet)

 Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területek övezete – a külterület magasabban
fekvő, délkeleti felét (Cser) érinti;
 Mezőgazdasági művelésre másodlagosan alkalmas területek övezete – a külterület
alacsonyabban fekvő, északnyugati felét (Rába völgye) érinti;
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 Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (II/4. sz. melléklet)

 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete – nem érinti;
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete – a Rába hullámtere, a Lánka-patak
környezete, valamint a külterület déli részén lévő erdőterületek vonatkozásában érinti;
- A településtől délre a legutóbbi módosítás során kijelölt térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület – értelmezhetetlen módon – a község belterületének egy részét
(a temetőt, meglévő és tervezett lakóterületet, kempinget, gazdasági területeket és a
meglévő és tervezett mezőgazdasági üzemi területeket - állattartó telepet) is
magában foglalja;
- A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által érintett területen és
szomszédságában lévő szántóföldeken szélerőmű-park létesítésére jogerős építési
engedély került kiadásra. A tervezett létesítményekből az első szélerőmű meg is
valósult;
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-

-

Az kijelölt terület magában foglalja a Pannónia-ring motorverseny-pálya egy részét,
illetve az annak környezetében lévő, évek óta engedély alapján folyó külszíni
kavicsbányászattal érintett, illetve bányatelekként bejegyzett területeket;
Az említett területrészeken értékes tájképi elemek nem találhatók, így az övezeti
határok újonnan történt kijelölését tévedésnek feltételezzük.

Fentiek miatt az övezet határvonalát a valós tájképi adottságok alapján módosítottuk. Az
így körülhatárolt terület 3,8 %-kal kisebb a megyei TrT szerint meghatározottnál. (Lásd
T/1-2 melléklet!)
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete előírásai:

 Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete –
nem érinti;
 Történeti települési terület övezete nem érinti;
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 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (II/7. sz.
melléklet)

 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete – a település
közigazgatási területének északnyugati felét érinti;
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete előírásai:

 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete – nem érinti;
 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete – nem érinti;
 Együtt tervezhető térségek övezete – nem érinti;
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 Nagyvízi meder övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete (II/11. sz.
melléklet)

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete – a teljes közigazgatási területet érinti;
– A 2010 novemberéig érvényben volt Vas megyei TrT. szerint az övezet által a
település közigazgatási területe nem érintett. A módosítás során történt teljesen
ellentétes besorolás és annak oka nem érthető.
Rendszeresen belvízjárta terület övezete előírásai:

 Nagyvízi meder övezete – a Rába meder töltésen belüli terület vonatkozásában érinti;
Nagyvízi meder övezete előírásai:
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 Földtani veszélyforrás terület övezete – nem érinti;
 Vízeróziónak kitett terület övezete (II/13. sz. mellékletet pontosító G) sz. melléklet)

 Vízeróziónak kitett terület övezete – a település közigazgatási területének az
északnyugati felét érinti;
Vízeróziónak kitett terület övezete előírásai:

Ostffyasszonyfa
Településrendezési terve

36

Műszaki leírás

 Szélerőmű elhelyezésre vizsgálat alá vonható terület övezete (C) sz. melléklet)
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 Szélerőművek telepítésére alkalmas terület övezete – a közigazgatási terület „4-4,5
m/s - preferálható terület övezetébe” tartozik, kivéve a Magterület, Ökológiai folyosó és
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe sorolt részeket;
– A kijelölt Ökológiai folyosó övezete és annak 1000 m-es körzete, illetve a Térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által is érintett szántóföldeken szélerőműpark létesítésére jogerős építési engedély került kiadásra. A tervezett
létesítményekből az első szélerőmű meg is valósult;
– A két övezetbe és az 1000 m-es körzetbe tartozó területekre vonatkozó korlátozás
gyakorlatilag Ostffyasszonyfa külterületének jelentős részén kizárják a szélerőművek
telepítésének lehetőségét.
 Új beépítésre szánt terület kijelölést korlátozó – összesítő – övezet (D) sz. melléklet)
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A megyei területrendezési tervben szereplő, a település közigazgatási határát érintő övezeti
határokat a településszerkezeti terven jelöltük. Az övezetek által érintett területeken a
vonatkozó előírásokat be kell tartani.
Az egyes övezeti besorolásoknak a tervezett területfelhasználás általában megfelel.
A település területét érintően Vas megye Területrendezési Terve övezetei tekintetében
jelentős, esetenként ellentétes, változás van a 2006-ban elfogadott, a 2008-ban, illetve a
2010-ben módosított változat között.
Az Ökológiai folyosó övezete és a Térségi tájképvédelmi terület övezete tekintetében az
övezeti határok a tényleges adottságoknak megfelelően módosításra kerültek. A változtatás
következtében az Ökológiai folyosó övezete területe 4,6 %-kal nagyobb, a Térségi
tájképvédelmi terület övezete területe 3,8 %-kal kisebb a megyei TrT szerinti területnél.
A Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Ostffyasszonyfa igazgatási
területét a Rába és Lánka-patak környezetében érinti.
Rába és Csörnöc völgy HUON20008
0405, 0407, 0412/10, 0412/11, 0412/2, 0412/5, 0412/9, 0412/7, 0412/8, 0412/9, 0415,
0416/1, 0416/2, 0419/2, 0421/1, 0421/3, 0421/4, 0422/1, 0422/2, 0423/2, 0424/10,
0424/11, 0424/5, 0424/7, 0424/8, 0424/9, 0425/4, 0425/7, 0425/8, 0426/1, 0427/1,
0427/2, 0427/3, 0429/1, 0429/2, 0429/3, 0429/5, 0429/6, 0431, 0432
Ostffyasszonyfa csöngei legelők HUON20009
03/1, 04, 05, 06/1, 06/1, 06/2, 06/2, 06/3, 07, 08/1, 08/3, 08/4, 011/3, 011/4, 012, 013/1,
013/2, 013/4, 013/5, 014, 015/1
A Natura 2000 terület határait a településszerkezeti terven jelöltük. Az érintett területeken a
vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Portschy Tamás TT1-18-0043/2006
okl. építészmérnök
okl. városépítés-városgazdasági szakmérnök
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2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT
2.1 Vízellátás
A községben az ivóvízhálózat azbesztcement nyomócsőből épült ki. A község vízbázisa
Ostffyasszonyfa dél-keleti határában két db mélyfúrású kút. A kutak vízhozama 350 és 200
l/p, mely utóbbi kút felújítandó. A kútból nyert víz közvetlenül kerül a hálózatba,
vízelőkészítés nincs, a közeljövőben tervezik a vastalanító megépítését. A község átlagos
napi vízfogyasztása 330 m3/nap, mely 590 m3/nap és 180 m3/nap értékek között ingadozik.
A megfelelő egyenletes víznyomás biztosítása céljából 150 m3-es SUPERSTAT
hidroglóbusz van elhelyezve. Az NA150 acny. gerincvezeték a Kossuth utcában, BajcsyZsilinszky E. utcában, Kemenes utcában van kiépítve, ezekről ágaznak le az NA100-as
méretű vezetékek. A községben minden utcában ki van építve az ivóvízhálózat,
tűzcsapokkal ellátva.
Hálózatfejlesztési javaslat:
1. A jelen rendezési terv alapján, a következő helyeken lesznek lakóterületek, melyek
ivóvízellátása a következő módon biztosítható.
A
Kossuth
Lajos
utcára
csatlakoztatva
Bajcsy-Zsilinszky
E.
utca
meghosszabbításában új utcát nyitnak, mely csatlakozik majd a Celldömölk felé
menő közlekedési úthoz, a tervezett út mellett 18 db lakóingatlan létesül. Erre a
tervezett útra csatlakoztatva a Hegyalja utcával szemben a Kossuth L. utcából
kiindulva szintén egy új utcát nyitnak 10 db lakóingatlannal.
- A
Kemenes
utca
meghosszabbításában,
illetve
az
Újvilág
utca
meghosszabbításában valamint az Újvilág utcától délre eső területen új utcákat
nyitnak 68 db lakótelekkel.
- Ezen kívül a községben több helyen van még beépítetlen lakóingatlan, ezek
ivóvízellátása a meglévő gerincvezetékről biztosítható.
-

2. Gazdasági és kereskedelmi területek kialakítása az alábbi helyeken szerepel:
- A Dózsa György utca déli irányban történő meghosszabbításában gazdasági
tevékenységre alkalmas terület létesül, földgázellátása a Dózsa Gy. utcai vezeték
meghosszabbításával biztosítható.
- A községben még a beépítetlen ingatlanokon lehet kereskedelmi tevékenységre
alkalmas területeket létesíteni, földgázzal a meglévő gerincvezetékről láthatók el.
A kommunális vízigény:
- 94 db lakóház x 4 fő x 150 l /nap, fő
- 6 db kereskedelmi, gazdasági tevékenységre szolgáló ingatlan

Vízigény
56,4 m3/nap
6,0 m3/nap

Az összes vízigény 62,4 m3/nap
- Z = 1/10 egyenlőtlenségi tényezővel számolva
az órai csúcsfogyasztás 5,64 m3/ó = 94 l/p.
A meglévő vízvezeték-hálózatra csatlakoztatva mindenütt NA100 méretű KPE
gerincvezetéket kell kiépíteni a meglévő, illetve tervezett utcákban az ingatlanok felé
bekötővezetékkel és a gerincvezetéken max. 200 méterenként föld feletti tűzcsappal
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2.2 Földgázellátás
A községben középnyomású földgázelosztó hálózat van kiépítve PE műanyagcsőből.
Celldömölk felől nagyközép-nyomású vezeték épült, Tokorcson keresztül és megy tovább
Csönge, Kenyeri irányába. Erre a nagyközép-nyomású vezetékre csatlakozik a község keleti
határán létesült a gázfogadó állomás, amely a gáz nyomását 4,0 bar értékre csökkenti.
Innen ellátva PE csőből épült elosztóhálózat biztosítja Ostffyasszonyfa község
földgázfogyasztását. A fő gerincvezeték a Kossuth L. és Bajcsy-Zsilinszky E. utcában épült,
erről ágaznak a többi utcák gerincvezetékei.
Hálózatfejlesztési javaslat:
1. A községben jelen rendezési terv alapján a következő helyeken lesznek lakóterületek,
melyek földgázellátása a következő módon biztosítható.
- A
Kossuth
Lajos
utcára
csatlakoztatva
Bajcsy-Zsilinszky
E.
utca
meghosszabbításában új utcát nyitnak, mely csatlakozik majd a Celldömölk felé
menő közlekedési úthoz, a tervezett út mellett 18 db lakóingatlan létesül. Erre a
tervezett útra csatlakoztatva a Hegyalja utcával szemben a Kossuth L. utcából
kiindulva szintén egy új utcát nyitnak 10 db lakóingatlannal. A földgázellátás oly
módon biztosítható, hogy kiépítendő a középnyomású gázelosztó-hálózat, a
gerincvezetéket a Kossuth L. utcában mindkét helyen össze kell kötni a meglévő
gázvezetékkel
- A
Kemenes
utca
meghosszabbításában,
illetve
az
Újvilág
utca
meghosszabbításában valamint az Újvilág utcától délre eső területen új utcákat
nyitnak 68 db lakótelekkel. A lakóingatlanok gázellátásának biztosításához az új
utcákban kiépítendő a középnyomású földgázelosztó hálózat, összekötve a Kemenes
utcai, Újvilág utcai és Kossuth L. utcai meglévő földgázvezetékek végpontjaival.
- Ezen kívül a községben több helyen van még beépítetlen lakóingatlan, ezek
földgázellátása a meglévő gerincvezetékről biztosítható.
2. Gazdasági és kereskedelmi területek kialakítása az alábbi helyeken szerepel:
- A Dózsa György utca déli irányban történő meghosszabbításában gazdasági
tevékenységre alkalmas terület létesül, földgázellátása a Dózsa Gy. utcai vezeték
meghosszabbításával biztosítható.
- A községben még a beépítetlen ingatlanokon lehet kereskedelmi tevékenységre
alkalmas területeket létesíteni, földgázzal a meglévő gerincvezetékről láthatók el.
A fejlesztési területen kialakításra kerül:

Földgázigény

- 94 db lakóház
- 6 db kereskedelmi, gazdasági tevékenységre szolgáló ingatlan

188 gNm3/ó
60 gNm3/ó

A földgázigények biztosításának lehetősége:
A fejlesztési területek a meglévő középnyomású földgázelosztó-hálózat mentén találhatók,
így a meglévő gerinchálózatot tovább kell építeni a meglévő illetve kialakításra kerülő
utakon, oly módon, hogy a gerincvezeték 4-4 m-es biztonsági övezete közterületre essen.
Az igényelt földgázmennyiség biztosítására D110 ill. D63 PE középnyomású földgázelosztóvezeték kiépítését terveztük, minden utcában, ahol lehetett körvezetékként kialakítva,
illetve továbbépítési lehetőséget biztosítunk a többiek között a déli részen tervezett
lakóingatlanok felé.
Minden ingatlan részére D32 PE leágazó vezetéket kell majd kiépíteni és telekhatáron belül
nyomásszabályzók felszerelése szükséges. Az ipari-, kereskedelmi létesítményeknél a
leágazóvezeték méretét egyedileg kell meghatározni. A gázvezeték anyaga egységesen PE
80/G SDR-11 sárga-csíkos műanyagcső.
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A fenti gázigények biztosításának céljából a meglévő gázelosztó-hálózatot, illetve gázfogadó
állomást felül kell vizsgálni, el kell végezni a hálózat hidraulikai méretezését, szükség esetén
a gáz fogadóállomás kapacitását bővíteni kell, míg a meglévő hálózat keresztmetszetét
növelni kell.

2.3 Szennyvízcsatornázás
Ostffyasszonyfán eddig nem volt szennyvízcsatorna-hálózat, annak kiépítése a
közelmúltban történt meg. A keletkezett szennyvizet eddig tárolókban gyűjtötték, ahonnan
szippantásra szállították el.
A községnek most elkészült szennyvízcsatornázása egy regionális rendszer része,
Csöngével, Kenyerivel és Pápoccal közösen. Ostffyasszonyfa községben gravitációs
szennyvízcsatorna-hálózat épült ki, mely gravitációs hálózat csatlakozik a Hegyalja utca
végén, a község északi határában létesítendő szennyvízátemelőre. Innen nyomóvezeték
épült ki Csönge felé, mely csatlakozik az ottani gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatba. A
tervezett gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat anyaga KG-PVC cső, míg a
szennyvíznyomó-vezetéké KPE. A 300 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító Kenyeri
településen épült ki.
A fejlesztési területek szennyvízelvezetése céljából gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot
kell kiépíteni, csatlakoztatva a korábban készített tervdokumentációban lévő gravitációs
szennyvízcsatorna-hálózatra. Közben minden ingatlan felé NA150 KG-PVC bekötések
alakítandók ki. A község gravitációs csatornahálózatát – korábban tervezett, illetve jelenlegi
rendezési tervben tervezett – egységes egészként kell kezelni. Szükség esetén a korábban
kialakított hálózat fektetési mélységeit módosítani kell, valamint a szennyvízátemelő
kapacitását szükséges bővíteni.

Horváth Ervin
okl. épületgépész-mérnök
vezető tervező
TE-T 18-0033
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2.4 Villamos energia ellátás
A település villamos energia ellátását a Celldömölki 120/20 kV alállomásról kapja. Az
alállomás nagy üzembiztonságú Siemens elosztó rendszerrel készült, teljesen
telemechanizált és ABB készülékekkel felszerelt. Az alállomás ellátási területe az ún.
„Celldömölki járás” egy db 25 MVA-os Ganz Ansaldo 120/20 kW-os Tr-val üzemel, mely a
jelenlegi viszonyokat véve, teljes terhelés mellett is csak legfeljebb 50 %-os kihasználtságú.
Ostffyasszonyfa község minden transzformátora a Celldömölk-Répcelak vonalról van ellátva,
szakaszhatár a Rába folyó Ragyogó-hídi pontja. A község szükség esetén Répcelak
irányából is ellátható. Az állomás üzemzavari mutatója 2 db/év, a Celldömölk-Répcelak 20
kV-os vonalon.
A faluban 4 db kommunális célokat ellátó állomás van:
1.
2.
3.
4.

a Hegyalja utca – Kossuth L. u. sarkon (I.),
a Petőfi S. utca – Bajcsy-Zsilinszky E. utca sarkán (II.),
a Kemenes utca – Kossuth L. utca sarkon (III.),
a Kossuth L. utca Sárvár irányú faluvégen (IV. Kemping),

További ipari és egyéb gazdasági igények kielégítése érdekében van 5 db tr. állomás a
Ragyogó-híd mellett („Ragyogó-híd” tr.), a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában („Gépműhely” tr.), a
Pannónia Ring mellett („Pannon-Ring” tr.), a Sárvári út mellett a Pannónia Ringgel szemben
(„Westel” tr.) és a Petőfi Tsz tehenészeti telepén (a „TSZ” tr.).
A község 0,4 kV-os hálózata a transzformátorbővítésekkel egy időben, utoljára kb. 10 éve
volt részben karbantartva. Néhány utca rekonstrukcióra szorul az állagmegóvás érdekében
(Táncsics, Ady, Kossuth, Hegyalja). Transzformátor bővítés a jelen igények kielégítéséhez
nem szükséges. A falu ellátó hálózata tisztán légvezetékes, cseréje földkábelre nem
indokolt, a műemlékek környezetében és az újonnan alakítandó utcákban javasolt a
földkábeles ellátás.
A település külterületén szélerőmű-park építését tervezik a közeljövőben. A megtermelt
energia azonban csak közvetve – a celldömölki 120 kV-os végponthoz csatlakozva – jut el
Ostffyasszonyfa elektromos ellátó hálózatába.
Hálózatfejlesztési javaslat:
Lakóterületi fejlesztések ellátása
A kemping mögött, az Újvilág utca folytatása, a Kemenes utca folytatásában kialakítandó
területek („B-D” utcák) ellátásához a Kemenes és az Újvilág utcák 0,4 kV-os hálózatát kell
meghosszabbítani az új utcák irányába. A becsült teljesítményt meghaladó igények esetén a
Kempinget ellátó IV. tr. állomásból is lehet új kisfeszültségű hálózatot kiépíteni második
betáplálásként. Szükség esetén a Kemenes u. elején egy további transzformátort kell
telepíteni.
A Kossuth L. és Kemenes utcák háromszögében kialakítandó új „A” és „E” utca ellátható az
I. transzformátorból indított vezetékről.
Az újonnan kiépítendő hálózat esetén az üzembiztonsági és esztétikai (utcaképi)
szempontok alapján javasolt a földkábel és kandeláber alkalmazása. A meglévő utcák
folytatásában az egyszerűbb kivitelezhetőség miatt megfontolandó a légvezetékes
megoldás.
Gazdasági, kereskedelmi fejlesztési területek ellátása
A Széchenyi-Dózsa utcák végén lévő terület az utcák kisfeszültségű hálózatának
meghosszabbításával történhet. A jelenlegi TSZ gépműhely az ott lévő „TSZ gépműhely” tr.
állomásból már biztosított, a tartalék terület ellátása a falu ezen a végén húzódó Pannónia
Ring felé menő leágazásból leágazó, további 20 kV-os leágazással és tr. állomásról
biztosítható.
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Közvilágítás
A közvilágítás Philips 36 W-os fénycsöves, fejleszteni csak lakossági igények, panaszok
esetében indokolt, illetve az újonnan kialakítandó utcák esetében szükséges. A
főközlekedési útvonal jegyzői engedéllyel alulvilágított. A veszélyes közlekedési
csomópontoknál, gyalogátkelőhelyeknél, intézmények környezetében indokolt felülvizsgálni
és szükség szerint emelni a megvilágítási szintet. A faluközpont jelenlegi állapotában nem
igényel kandeláberes világítást. A falu központi helyén található Március 15-e tér, a
műemlékek környezete esetleges pihenőövezetté, sétatérré alakítása esetén a kandeláberes
közvilágítás indokolt.
A faluban található műemlék épületek, templomok, kastélyok és kúriák, díszvilágítását azok
felújításával egy időben javasoljuk megoldani.

2.5 Elektronikus hírközlés
A településen a telekommunikációs szolgáltatást a Hungarotel Rt. biztosítja. A 90-es
években az egész község területén korszerű digitális telefonhálózat épült ki,
légvezetékekkel. A települések közötti kapcsolatot optikai földkábel biztosítja. A községben
egy automata digitális központ létesült a polgármesteri hivatal mögött. A távközlési rendszer
hosszabb távon megfelel a tervezett fejlesztési területek ellátására is, főként, ha számításba
vesszük a mobiltelefonok térhódítását. Az újonnan kialakítandó utcákban földkábeles
távközlési hálózatot javasolunk kiépíteni. Mobiltelefon átjátszó antennával a településtől
délre, a Pannónia Ringgel szemben a T-Mobil szolgáltató rendelkezik. Ez, és a környező
településeken lévő antennák jó térerőt biztosítanak. Amennyiben mégis további antenna
felszerelése válik szükségessé, azt a víztornyon, vagy a falutól távolabb, külterületen
javasoljuk elhelyezni.
A településen csillagpontos kábeltelevíziós-hálózat üzemel, amely alkalmas internet és
telefon-szolgáltatásra is. A kábelhálózat nagyrészt a villamos oszlopokra függesztve lett
kiépítve. A fejlesztési területeken a gerincvezetékeket javasoljuk védőcsőben elhelyezett
földkábellel kiépíteni.

Nagypál Tibor
okl. villamosmérnök
vezető tervező
V-1-18-0187
TE-T 18-0187
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2.6 Csapadékvíz-elvezetés
A település csapadékvíz-elvezetése nyílt árkos formában történik. A terület lejtésviszonyai
északi irányban biztosítják a felszíni vizek elfolyását a falu belterületének északi határán
húzódó – e szakaszon szabályozott medrű – Lánka patakba, amely Pápocnál a Rábába
ömlik. A Lánka vízhozama az utóbbi években, évtizedekben megcsappant, Ostffyasszonyfa
térségében az év nagy részében nem is szállít vizet, így biztosítani tudja a felszíni vizek
elvezetését.
A Rába árvizeinek mérséklésére, az alsóbb szakaszok védelmére egy árvízi
szükségtározónak jelölték ki a Lánka és Rába közötti területet. Ennek elárasztása azonban
csak megfelelő védmű (körgát) megépítése esetén lehetséges, hogy Ostffyasszonyfa
mélyebben fekvő részeit is elkerülje az áradás. A körgát tervezésénél figyelemmel kell lenni
azonban még a belvíz keletkezésének veszélyére is.
A csapadékvíz elvezető árkokat mederburkolattal kell ellátni a könnyebb karbantarthatóság
és a csapadékvíz gyorsabb levonulása érdekében. A község központi részén, a keskeny
utcáknál, a mélyebb fekvésű részeken és az újonnan kialakítandó utcák esetében javasoljuk
a zárt csapadékcsatorna építését. Ezzel nem csak a felszíni vizek elvezetése, hanem a
közterületek rendezettsége is javul, karbantartása egyszerűbbé válik.

Tüske Zsolt V4c-1-20-0067
okl. meliorációs üzemmérnök,
okl. építőmérnök
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3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
Ostffyasszonyfa Vas megye északkeleti részén fekszik. A térségben található
városokhoz – Sárvár, Celldömölk – viszonylag közel helyezkedik el. Főútvonal a község
közigazgatási határát nem érinti azonban 10 km távolságra elérhető a 86. sz. és 84. sz. főút.
Nagyarányú átmenő forgalom nem jellemző a településre. A meglévő úthálózat a jelenlegi
forgalomnagyságoknak megfelelő keresztmetszetű és kiépítettségű. A szabályozási tervben
szereplő új besorolású területrészek kialakításához azonban szükséges a meglévő úthálózat
korszerűsítése és bővítése. Az új utak kialakításával jelentős forgalomnövekedés nem
várható csak a forgalom nagyobb területen történő eloszlása. A levegőszennyezettség ezért
nem fog külön még növekedni azonban az új utcákban a kipufogógázokból lerakódó
szennyeződések a környék talajrétegét jelentéktelen mértékben károsíthatják.
Összességében az új utak kialakítása a környezetre jelentős plusz terhelő hatást nem
gyakorolnak.
A közlekedési hálózat hierarchiája a fejlesztések révén nem változik, csak új kiszolgáló
utak alakulnak ki, illetve a 8452 j. ök. belterületi szakaszát javasoljuk részben áthelyezni.
Az új belterület kialakítása esetén előfeltétel az érintett szakasz teljes hosszában a járda
és közvilágítás kiépítése.
A község területén levő utak tervezési osztályba sorolását és forgalmi méretezésüket az
K1. sz. és K2. sz. melléklet tartalmazza.
Nagytérségi közlekedési kapcsolat
A települést a 8451 j. Sárvár-Kenyeri összekötő út és a 8452 j. Celldömölk-Uraiújfalu
összekötő út kapcsolja össze az országos és nemzetközi főúthálózat egyéb elemeivel, és
biztosítja a nagytérségi kapcsolatot. A térséghez legközelebb eső fő forgalmi irányok:
- 86. sz. Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvári II. rendű főút (E 65)
- 84. sz. Balatonederics-Sárvár-Sopron II. rendű főút
- 8404 j. Pápa-Sárvár ök. út
- 88. sz. Sárvár-Vát II. rendű főút

- É-D-i kapcsolat
- É-D-i kapcsolat
- K-Ny-i kapcsolat
- K-Ny-i kapcsolat

Tervezett fejlesztés
A település közigazgatási határán belül nagyobb közúthálózat fejlesztés nem várható. A
megyei rendezési terv tervezete sem tartalmaz erre történő utalás. A közelben húzódó 84.
sz. főút Sárvárt elkerülő szakasza 2004. évben elkészült, ennek folytatásaként várható a 88.
sz. főút várost elkerülő szakaszának közeljövőben történő kiépítése, amely Szombathely
irányába javítja a közúti összeköttetést. Hosszú távú fejlesztésként szerepel a 84. sz. főút
Rápapaty és Zsédeny községeket elkerülő részének megépítése. Az országos és megyei
rendezési terv tartalmazza a 88. sz. főút keleti irányú meghosszabbítását Celldömölk-PápaKisbér-Tatabánya irányába.
A másik nagyobb fejlesztés az M86 j. gyorsforgalmi út kiépítése. A nyomvonal
Vámoscsalád és Uraiújfalu között haladna, így Ostffyasszonyfáról 10 km-en belül elérhető
lenne egy gyorsforgalmi út, amely megkönnyíti és gyorsítja az eljutást Szombathely és Győr
irányába, és bekapcsolja a kistérséget az országos és nemzetközi gyorsforgalmi
úthálózatba.
A hosszú távú fejlesztési tervekben szerepel az M8 j. és az M9 j. gyorsforgalmi út
kiépítése is azonban ezek forgalomátrendező hatása Ostffyasszonyfa községre
vonatkoztatva nem számottevő.
Kistérségi közlekedési kapcsolat
Ostffyasszonyfa közvetlenül csak országos közúton közelíthető meg.
A település közvetlen országos közúti kapcsolatát a 8451 j. Sárvár-Kenyeri összekötő út
és a 8452 j. Celldömölk-Uraiújfalu összekötő út biztosítja. Ez a két út teszi lehetővé a
kistérség központjainak mondható Celldömölk és Sárvár városokkal a közvetlen kapcsolatot.
Ostffyasszonyfa
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Répcelak városba szintén a 8452 j. és az ahhoz kapcsolódó 8447 j. ök úton keresztül lehet
eljutni.
Vasúti kapcsolata a településnek közvetlenül nincs, ugyan egy vasúti megállója 5 km
távolságban a Székesfehérvár-Szombathely fővonalon van. A vasúti szállítás így csak a
személyforgalomban játszik közvetett szerepet. (Lásd még a tömegközlekedésről szóló
fejezetben!)
Tervezett fejlesztés
A települést kettészelő összekötő utak keresztmetszeti kialakítása és jelenlegi
burkolatállapota is beavatkozást igényel. Az út burkolata elhasználódott, több helyen
teherbírási problémákra utaló jelek találhatók. Rendkívül fontos lenne az út környezetében a
megfelelő vízelvezetés megoldása. Az út két oldalán a csapadékvíz-elvezetést a
kapubejárók és útcsatlakozások területénél is folyamatosan biztosítani kell a befogadókig.
Az
Önkormányzat
anyagi
helyzetének
függvényében
javasoljuk
a
csatolt
mintakeresztszelvény alapján, akár több ütemben a 8451 j. és 8452 j. úton a kiemelt szegély
és a zárt csapadékcsatorna megépítését.
A 8452 j. ök út községhatáron belüli részének egy szakaszát (Kemenes u.) – hosszabb
távon – javasoljuk új nyomvonalra áthelyezni. Jelenlegi állapot szerint a 8451 j. és 8452 j.
utaknak van egy 200 m-es közös szakasza, mivel a két út nem a hagyományos módon
keresztezi egymást. A tervezett fejlesztéssel a 8452 j. út Celldömölk felőli ágát a BajcsyZsilinszky E. utcával – a 8452 j. út Uraiújfalu felöli ágával – szembe, a falu központjába
helyeznénk át, az egyébként is tervezett „A” utca vonalára. Az áthelyezés előnye, hogy a
8452 j. út átmenő forgalmának negatív hatásai csak kisebb mértékben terhelnék a község
belterületi szakaszát. A Kemenes utca nem szélesíthető, a tervezett „A” utca szabályozási
szélességét viszont 21-30 m-ben biztosítani lehet.
Nagysimonyi irányába javasoljuk a közvetlen kapcsolatot a meglévő külterületi utak
kiépítése révén biztosítani. Ez a két község közötti forgalom mellett a közbenső területek
jobb megközelítését és a turisztikai kerékpárforgalmat (Pannónia-ring, Mesteri termálfürdő,
Ság-hegy) is segítené.
A kistérségi kapcsolatokat a Környék- és hálózati kapcsolatok tervlap mutatja be.
Települési szintű úthálózat
Az úthálózat egyik eleme az előbbi pontban már részletezett 8451 j. és 8452 j. országos
közutak, a többi eleme az önkormányzati utak.
Az önkormányzati utak állapota, kiépítettsége nem megfelelő azok folyamatos felújítása,
korszerűsítése - az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében - szükséges.
Célszerű hosszú távon legalább a község központi részén és a szűk utcákban a zárt
csapadékcsatorna és a kiemelt szegély kialakítását előirányozni.
Az új, tervezett telekalakításoknál a biztonságos közlekedés (jármű-, kerékpáros és
gyalogos forgalom) valamennyi feltételét (út, járda, közvilágítás) az előírt szinten a beépítés
megkezdése előtt biztosítani kell. Az építkezések megkezdése előtt ki kell építeni az új
utakat a megfelelő vízelvezetéssel a járdákat, valamint a közvilágítást!
A közterületek arculatát a településen élők az ide érkezők, és átutazók érdekében
javítani kell. Az új utak kialakításánál és a közterületek felújításánál törekedni kell az igényes
anyagválasztékra minél szebb, tetszetősebb közterületek kialakítására.
A 8451 j. és 8452 j ök. utak csomópontját szabályozni kell a megfelelő kiépítéssel. A
csatolt mintakeresztszelvények kiépítettségét az önkormányzat anyagi helyzetének
függvényében több ütemben, hosszabb távon javasoljuk kiépíteni. Célszerű lenne még a
kisebb utcákban is egyoldalú burkolatesés mellett a zárt-csapadékcsatorna kiépítése, így
nagyobb zöldfelület tud kialakulni.
A település közelében folyó kavicsbányászat teherforgalmi igényeit a belterületi utak
igénybevétele nélkül kell lebonyolítani, ezért forgalomtechnikai korlátozás bevezetése és a
0100 hrsz. külterületi út kiépítése szükséges.
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Szabályozási szélességek
A települési főutak szélessége a kialakult beépítés révén 21-30 m között van. Ennek
szélesítését megcélozni csak a ritka és a tervezett beépítéseknél reális. Az OTÉK által az
országos mellékutakra előírt 30 méteres építési terület nem biztosítható, ezért itt a csatolt
mintakeresztszelvény alapján igazolható, hogy megfelelő paraméterekkel kialakítható az
utca és a közművezetékek is elférnek. A legtöbb közmű már elhelyezésre került. A többi
utcára, mint kiszolgáló útra a 12 m-es szabályozási szélesség biztosítható.
A külső szakaszokra 30 m szabályozási szélességet és az úttengelytől számított 50-50
m védőtávolságot írunk elő. A kiszolgáló utcák szabályozási szélessége 12-18 m között van.
Azokban a meglévő utcákban, útszakaszokon, ahol a megfelelő szabályozási szélességet,
útburkolat-szélességet, különválasztott gyalogjárdát nem lehet biztosítani (pl. Ady E. utca) –
megfelelő elemzést követően – forgalomtechnikai intézkedést (egyirányúsítás,
sebességkorlátozás, vegyes használat, áthaladási elsőbbség szabályozása) kell alkalmazni.
A mezőgazdasági területek megközelítésére kialakult külterületi úthálózat szolgál. Ezen
utak szabályozási szélességét 12 m-ben határozzuk meg.
Tömegközlekedés
A településnek csak közúti kapcsolata van. A község közigazgatási határán belül
vasútvonal nincsen, azonban a közelben – a településtől 5 km-re, Lánkapusztánál –
található egy vasútállomás, amit Ostffyasszonyfa megállóként jelölnek. Vas megye
Területrendezési Terve a Szombathely-Budapest vasúti fővonal ezen szakaszának
korrekcióját tartalmazza. Ennek következtében a vasúti pálya Sitke érintésével fog haladni,
így Ostffyasszonyfa megálló megszűnik.
A helyközi tömegközlekedést autóbuszok bonyolítják le. Az autóbusz járatok száma
kevés, mindössze napi hét járat közlekedik Sárvárra, kilenc járat Celldömölkre. A többi
település megközelíthetősége sem kielégítő. Uraiújfalu, Répcelak felé nincs buszjárat, annak
ellenére, hogy az ingázók Répcelakra is bejárnak. Sárvár megközelítése a nap délelőtti és
délutáni időszakában egyenlőtlenül oszlik meg. Az ingázók helyzetét javítja a nagyobb
munkáltatók által biztosított szerződéses buszjárat, melyek a műszakkezdésre szállítják be a
dolgozókat. Szükséges lenne egy észak-déli irányú, akár távolsági buszjáratnak a beállítása,
amely a település kapcsolatát javítaná Uraiújfalu, Répcelak, esetleg Bükfürdő, Sopron, illetve
Csorna, Mosonmagyaróvár irányába
A szolgáltatás színvonalán az utazóközönség jobb kiszolgálásán korszerűbb, nagyobb
kapacitású környezetkímélő járművekkel javítani kell.
A községben található buszmegállók száma, helye megfelelő, a kiépítettségük viszont
nem megfelelő. Az ÚT 2-1.201 c. szabványban előirt méretekkel, és műszaki feltételekkel
kell a buszmegállókat kialakítani. A Bajcsy-Zsilinszky E. utca és Petőfi S. utca találkozásánál
egy további megállóhelyet javasolunk kiépíteni, amennyiben megvalósul Uraiújfalu felé az
autóbusz-közlekedés.
Parkolás
Az újonnan építendő, kialakításra kerülő kereskedelmi, vendéglátó, szállás
létesítményeknél, intézményeknél szigorúan meg kell követelni az OTÉK által előírt
mennyiségű – nagy vevőforgalmat lebonyolító, de kis alapterületű árudák esetén a
szükséges számú – parkoló kialakítását saját területen, könnyen megközelíthető módon (pl.
az előkertben).
Amennyiben az OTÉK által előírt számú parkolóhely nem biztosítható saját területen, az
OTÉK 42. §. (10) figyelembe vételével az önkormányzat közlekedési vizsgálat alapján, helyi
parkolási rendeletben szabályozhatja a gépjárműparkolást.
Az utak átépítése (kiemelt szegély és csapadékcsatorna építése) során – ahol az utca
szélessége lehetővé teszi – leállósáv, parkolóöböl kialakítását és fák, fasorok telepítését
javasoljuk.
A temető közelében egy kb. 15 férőhelyes közcélú parkoló kialakítását terveztük be.
Ostffyasszonyfa
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Gyalogos forgalom
A település lakóterületeinek bővítésekor a kialakítandó új utcákban legalább egyoldalú
járda építendő. A meglévő lakóterületeken biztosítani kell a gyalogos járdák
közlekedésbiztonságát és a gyalogos forgalom részére a használatát. Az új
telekalakításoknál („B-D” utcák) egy gyalogos kapcsolatot biztosítunk a Kemenes utca,
tervezett „A” utca, „E” utca illetve a községközpont felé.
Kerékpárút
Kijelölt, kiépített kerékpárút a településen nincs. A kerékpáros forgalom nem jelentős, így
a belső úthálózat a balesetmentes közlekedési feltételeket biztosítja. A burkolatszélesség
növelésével, az utak kiépítettségének emelésével azonban ez még javítható. Indokoltnak
látszik azonban a Pannónia-ring és a település között egy közös kerékpáros-gyalogos út
kiépítése.
Az újonnan kiépítésre kerülő, vagy átépülő forgalmasabb utak, utcák szabályozási
szélességén belül a kerékpárút építésére a helyet biztosítani kell. Ennek lehetőségét a
minta-keresztszelvényeken bemutattuk.
Turisztikai célú kerékpáros forgalom számára a 8451 j. és 8452 j. ök. utak is
javasolhatók, mivel idegenforgalmi szempontból (termál-, vízi-, bor-, kulturális, vallási
túrizmus, motorsport stb.) fontos térségeket érintenek, de gyér a gépjárműforgalmuk. Vas
megye területrendezési tervében a 8452. j. út vonalában szerepel kistérségi kerékpárút. Az
út járműforgalma nem jelentős, a kerékpáros forgalom is elenyésző, így külön kerékpárút
kiépítése – a karbantartási szükségleteket is beszámítva – nem indokolt. Szükséges
azonban a kerékpárosok biztonságának javítása a burkolatszélesség növelésével és
forgalomtechnikai intézkedésekkel.
A tervezett Rába-menti regionális kerékpárút a megyei terv szerint a folyó túlsó (bal-)
parti töltésén halad.

Tüske Zsolt
okl. építőmérnök
vezető közlekedéstervező
K1d-1-20-0187
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K1. sz. melléklet
Az utak tervezési osztályba sorolása
Út
megnevezése

Út kategória
/kezelő

8451 j. ök. út
8452 j. ök. út
8451 j. ök. út
/Kossuth L. u./
8452 j. ök. út
/ Bajcsy-Zs. u /
Helyi utak

összekötő út /
állami út
gyűjtő út /
állami út

Ady E. u.
Külterületi
közutak

ÚT 2-1.115
szerinti terv.
o.
K.V.B.

Tervezési
sebesség
70 km/h

Építési terület
/szab.
szélesség /
30 m

B.IV.b.B.

50 km/h

21-30 m

-

kiszolgáló út/
önkormányzat

B.VI.d.C.

30 km/h

12-24 m

-

egyéb közút/
önkormányzat

K.VIII.C.

30 km/h

9-12 m
12 m

-
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K2. sz. melléklet
Az utak forgalmi méretezése
A forgalomszámlálási adatokat a 2004. évben kiadott „Az országos közutak keresztmetszeti
forgalma” c. kiadványból szereztük be. A tervezési forgalom meghatározásánál t=20 év
távlati időt vettünk figyelembe, (a forgalomfejlődési szorzókat 2014. évre határoztuk meg). A
távlati forgalom meghatározásánál az adatokat 2024 évre határoztuk meg az ÚT 2-1.118
Műszaki előírás szerint interpolált forgalomfejlődési szorzók segítségével.
TF=1,25x365xtx05x1xÁNFj
8451. j. Sárvár-Kenyeri összekötő út
Szgk.

Busz
Köz.n.

ÁNF2003
(j/nap)
f2003/97
f2024/97
f2024/2003
f2014/97
f2014/2003
ÁNF2014
(j/nap)
e
ÁNF2024
(j/nap)

Tehergépjármű
Nehéz
Pót.

Mkp.

Kp.

Lassú

Nyer.

435
1,09
1,56
1,43
1,33
1,22

8
0,98
0,88
0,90
0,93
0,95

17
1,13
1,74
1,54
1,36
1,20

32
1,13
1,74
1,54
1,41
1,20

14
1,13
1,74
1,54
1,41
1,20

17
1,13
1,74
1,54
1,41
1,20

33
0,88
0,98
1,11
0,91
1,03

11
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

15
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

531
1

8
2,5

20
2,5

38
2,5

17
2,5

20
2,5

34
0,8

11
0,1

15
0,2

622

7

26

38

21

26

37

11

15

TF= 1,25x365x20x0,5x1x(2,5x83)=946.719 F100 ami „C” forgalomterhelési osztálynak felel
meg.

8452. j. Celldömölk-Uraiújfalu összekötő út
Szgk.

Busz
Köz.n.

ÁNF2003
(j/nap)
f2024/2003
f2014/2003
ÁNF2014
(j/nap)
ÁNF2024
(j/nap)

Tehergépkocsi
Nehéz
Pót.

Mkp.

Kp.

Lassú

Nyer.

397
1,43
1,22

29
0,90
0,95

4
1,54
1,20

28
1,54
1,20

10
1,54
1,20

14
1,54
1,20

9
1,11
1,03

15
1,0
1,0

28
1,0
1,0

484

27

5

33

12

17

9

15

28

568

26

6

43

15

21

10

15

28

TF= 1.015.156 F100 ami „D” forgalomterhelési osztálynak felel meg.
Az önkormányzati utakra külön forgalomszámlálási adatokkal nem rendelkeztünk.
/Összehasonlítva, egyik önkormányzati út forgalma sem haladja meg az országos közutak
forgalmát./
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4. Tájrendezési javaslat
4.1 Táji adottságok
Ostffyasszonyfa a kemenesi Cser és a Rába-folyó, Lánka-patak völgyének
találkozásánál fekszik. A Rába mentén, a töltés lábáig egy szűk, (0-400 m) ártéri erdőkkel,
rétekkel tarkított sávban természetközeli állapot maradt fenn. A Lánka-patak alsó
szakaszának környezete, az ú.n. Kádárok egy szépen fennmaradt legelő, itt találhatók az
egykori Csonkavár helyét mutató halmok is. A Lánka az utóbbi években, évtizedekben a falu
határában már csak időszakosan szállít vizet. Az egykori mederszakaszokat – a falu melletti
szabályozott szakasz kivételével – nagyrészt cserjék benőtték, ami a levegőből szemlélve
különös kanyargós képződményként jelenik meg. A településtől a Rábáig elterülő rész
egyébként nem különleges, nagyrészt szántóföldi művelésbe vont alföldiesen sík terület.
A falutól délre körülbelül azonos arányban mezőgazdasági területek (legelők,
szántóföldek) és erdők vannak. Egyes területekre jellemző az elaprózottság, keskeny
erdősávok és mezőgazdasági művelésű területek váltják egymást. Ez sem erdőművelési,
sem mezőgazdasági termelési szempontból nem előnyös. A természeti, gazdaságossági
okok mellett a nem túl kedvező talajadottságok miatt is javasoljuk itt a mezőgazdasági
területeket erdőtelepítésbe bevonni.
4.2 Országos védelem alatt álló területek
Ostffyasszonyfa közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti terület,
ex lege védett láp nem található. A megyei területrendezési terv két kisebb kiterjedésű
területet védett természeti terület övezetébe sorol, a Kádárok dűlőben illetve a Dombaljai
dűlőben, amelyek egyben régészeti lelőhelyek is. Ezeket a településszerkezeti terven
jelöltük. A Rába hullámtere ökológiai szerepe, tájképi jelentősége miatt bizonyos védelemre
érdemes, ami a Natura 2000 és a megyei területrendezési terv ökológiai (zöld) folyosó, és
tájképvédelmi terület övezete révén biztosított. Egyéb védettségre javasolható természeti
értékről a település környezetében nincs tudomásunk.
4.3 Természeti területek, ökológiai hálózat
Természeti területek, azaz természetszerű élőhelyek, természetvédelmi szempontból
jelentős, de nem védett területek Ostffyasszonyfa területén a Rába folyó és Lánka-patak
völgyéhez kapcsolódva találhatóak.
Az ökológiai hálózat a természeti, természet közeli területek, valamint védett természeti
területek, és védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak
egységes elnevezését jelenti. Ezek a területek védett fajok élőhelyei, ökológiai funkcióval
rendelkeznek.
Az élőlényeket és közösségeiket veszélyeztető tényezőnek tekinthető minden olyan
tevékenység, hatás, mely csökkenti a fajok génállományát, az életközösségek diverzitását,
ill. komplexitását. A leginkább veszélyeztető tényezők az élőhely megszűnését, átalakulását
illetve beszűkülését okozó hatások. Míg az előbbi kettő általában látványos és a
természetvédelmi veszteség könnyen kimutatható, addig az utóbbi negatív hatása csak
később, esetleg váratlanul jelentkezik.
A fajok megőrzéséhez nagy egyedszámú, változatos, környezetük változásaihoz
lehetőség szerint alkalmazkodni tudó, önfenntartó populációkra van szükség. A genetikai
változatosság az élőlények alkalmazkodóképességét, hosszú távú fennmaradását
alapvetően meghatározó tényező. Nagy egyedszámú, változatos populáció egyes példányai
nagyobb valószínűséggel élnek túl egy betegséget, sérülést, éghajlatváltozást, termőhelyi
leromlást stb., mint egy kevés példányból álló, genetikailag egymáshoz hasonló állomány
egyedei.
Az ember tevékenysége folytán kialakuló ipari létesítmények, települések, üdülőterületek,
"nyomvonalas létesítmények" (utak, vezetékek, árkok), vadvédelmi vagy egyéb kerítések,
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intenzív művelésű területek stb., nagyon sokszor áthághatatlan akadályt képeznek az
élőlények számára.
A fenti káros következmények csökkenthetők, vagy akár teljesen megakadályozhatók, ha
az elszigeteltséget ún. ökológiai folyosók segítségével megszüntetjük.

Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete
(Vas megyei TrT II/1. sz. melléklet)

 Magterület övezete – kis mértékben, a Kádárok dűlő, Rekettyéstói dűlő és a
Dombaljai dűlő területén érinti;
 Ökológiai folyosó övezete – a Rába hullámtere, a Cseri dűlő és a Pannónia-ring
környezetében érinti.
Az 1996. évi LIII. a Természet védelméről szóló törvény 53. § (3) bekezdése alapján:
a) ökológiai (zöld) folyosó a természeti és természetközeli területek között, a biológiai
kapcsolatot biztosító vagy ezt elősegítő területek, sávok és mozaikok láncolatát;
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b) ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek, valamint védett természeti
területek és védő övezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak
egységes elnevezését jelent;
Ökológiai folyosók lehetnek sövények, facsoportok, fasorok, rétek, vízfolyások a
partjaikat kísérő növényzettel stb. Minél nagyobb ezeknek a változatossága, annál több faj
egyedeinek a számára jelentenek használható útvonalat, illetve a vándorlási és szétterjedési
lehetőségen kívül állandó vagy ideiglenes élőhelyet. Éppen ezért rendkívül fontos ezen
meglévő folyosók megtartása, illetve szükség esetén újak létesítése.
A természetvédelem egyik célja, hogy az egyes védett vagy nem védett természeti
területeket minél több ökológiai folyosóval összekötve a természeti területek összefüggő
rendszerét, hálózatát hozza létre.
Az ökológiai folyosó övezetére vonatkozó irányelvek:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Az ökológiai folyosó övezetbe eső területek használata és fejlesztése során törekedni
kell a természetkímélő hasznosítási módok kialakítására. Az övezetben az extenzív
gazdálkodás kívánatos.
Az övezetben a kialakult tájhasználat megváltoztatása csak abban az esetben indokolt,
ha az a természeti, vagy természetközeli állapot irányába történik.
Az ökológiai folyosó övezetbe eső mezőgazdasági területeken, általában a beépítést
meg nem engedő általános mezőgazdasági területek kialakítása javasolt. Az
övezetben birtokközpont, a 10%-ot meg nem haladó beépíthetőséggel, csak legalább
30 hektáros birtoktest felett, s különösen indokolt esetben legyen kialakítható.
Birtokközpont területén elsősorban a hagyományos állattartást szolgáló építmények
elhelyezése legyen megengedhető.
Az övezetben az ökológiai folyosók hézagait célszerű pótolni.
Az övezetben tervezett kertes mezőgazdasági terület ne legyen kialakítható. Az övezet
meglévő kertes mezőgazdasági területein a 3000 m2-nél kisebb telek ne legyen
beépíthető.
Az ökológiai folyosó övezetbe eső gazdasági rendeltetésű erdőterületeket javasolt
valamilyen más, elsősorban védelmi rendeltetésű erdőbe sorolni.
Az ökológiai folyosó övezetben új építmény létesítése csak indokolt esetben a
természeti értékek, tájképi adottságok károsítása, sérelme nélkül javasolható.
Az övezetben potenciálisan környezetszennyező vagy veszélyeztető létesítmény
kialakítása nem javasolt.

4.4 NATURA 2000 területek
Az EU ökológiai hálózatát képező NATURA 2000 különleges természet-megőrzési
terület, Ostffyasszonyfa közigazgatási határain belül két területi részt érint, a Rába
környezetét a Rába és Csörnöc völgy (HUON20008) és az ún. Kádárok dűlő területét az
Ostffyasszonyfa csöngei legelők (HUON20009). Az említett területbe a következő külterületi
részek tartoznak helyrajzi számok szerint:
Rába és Csörnöc völgy HUON20008
0405, 0407, 0412/10, 0412/11, 0412/2, 0412/5, 0412/9, 0412/7, 0412/8, 0412/9, 0415,
0416/1, 0416/2, 0419/2, 0421/1, 0421/3, 0421/4, 0422/1, 0422/2, 0423/2, 0424/10,
0424/11, 0424/5, 0424/7, 0424/8, 0424/9, 0425/4, 0425/7, 0425/8, 0426/1, 0427/1,
0427/2, 0427/3, 0429/1, 0429/2, 0429/3, 0429/5, 0429/6, 0431, 0432
Ostffyasszonyfa csöngei legelők HUON20009
03/1, 04, 05, 06/1, 06/1, 06/2, 06/2, 06/3, 07, 08/1, 08/3, 08/4, 011/3, 011/4, 012, 013/1,
013/2, 013/4, 013/5, 014, 015/1
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4.5 Tájképvédelem
Vas megye területrendezési terve szerint Ostffyasszonyfa térségében Térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe tartoznak – a Rába hullámtere, a Lánkapatak környezete, valamint a külterület déli részén lévő erdőterületek. Ez, a nagyrészt
természetközeli állapotban lévő terület az árterekre, patakpartra, illetve legelőre és „cseri”
erdőkre jellemző növényzettel. Jellegzetes, a Rába és Lánka közötti alföldies, sík – még, ha
a közbeékelődő művelt mezőgazdasági területekkel keskeny sávokra, kisebb foltokra is
szabdalt – természetes környezetű táj, ezért megőrizendő. Itt a mezőgazdasági hasznosítás
a természetes környezet visszaállítására törekedjen, az építkezéseket kerülni kell.

Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
(Vas megyei TrT II/4. sz. melléklet)
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-

-

-

-

A településtől délre a megyei TrT legutóbbi módosítása során kijelölt térségi
jelentőségű tájképvédelmi terület – értelmezhetetlen módon – a község belterületének
egy részét (a temetőt, meglévő és tervezett lakóterületet, kempinget, gazdasági
területeket és a meglévő és tervezett mezőgazdasági üzemi területeket - állattartó
telepet) is magában foglalja;
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által érintett területen és
szomszédságában lévő szántóföldeken szélerőmű-park létesítésére jogerős építési
engedély került kiadásra. A tervezett létesítményekből az első szélerőmű meg is
valósult;
Az kijelölt terület magában foglalja a Pannónia-ring motorverseny-pálya egy részét,
illetve az annak környezetében lévő, évek óta engedély alapján folyó külszíni
kavicsbányászattal érintett, illetve bányatelekként bejegyzett területeket;
Az említett területrészeken értékes tájképi elemek nem találhatók, így az övezeti
határok módosítását javasoljuk.
A javasolt határmódosítással tájképi szempontból értékesebb erdőterületekkel és a
Lánka-patak környezetével bővülhet az övezet.

Az Országos Területrendezési terv értelmében:
(1)

(2)

(3)

A tájképvédelmi terület övezetben a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell; ennek
érdekében a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.
Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a
tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. A
tájképvédelmi terület övezetben a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervnek az
építmények tájba illesztésére
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Az övezetre vonatkozó irányelvek:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

A településrendezési, szabályozási eszközök alkalmazásával is elő kell segíteni a
hullámterek eredeti, iII. eredetihez közeli állapotának visszaállítására és a védelem
fokozására.
Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatás-oktatást
szolgáló épületek helyezendők el, a természeti értékek sérelme nélkül.
Az övezet mezőgazdasági területein törekedni kell a művelési ágak kialakult
arányainak legkedvezőbb hagyományos tájkaraktert jellemző alakítására, a
tájhagyományt képező művelési ágak és módok megtartására, a tájidegen
hasznosítási formák kizárására.
A művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak
megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, természetes állapot
visszaállítása, valamint közmű és közút építése érdekében javasolható.
Az övezeten belül a településrendezési tervekben kell lehatárolni a kertes
mezőgazdasági területeket, ezeken a területeken (volt zártkertek) tájba illeszkedő,
hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést, feldolgozást
szolgáló épületek helyezhetők el, - telekrendezés során legkisebb teleknagyságként
min. 1500 m2 ajánlott, új telekalakításkor kívánatos az átlag 3000-6000 m2-es
kertgazdasági telekméretek biztosítása.
Tájképileg érzékeny, beépítési igények által veszélyeztetett városi, városközeli
területeken figyelmet kell fordítani arra, hogy a telkek tovább ne aprózódjanak,
beépítettségük ne növekedjen és zöldfelületi fedettségük ne csökkenjen.
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A települések beépítésre szánt területe csak a történelmi településszerkezethez
igazodva, az utcahálózat szerves folytatásaként növelendő a jelenlegi beépítési terület
legfeljebb 20%-áig, - amennyiben ezt a mértéket más korlátozó tényező nem szigorítja.
(8) A tájban megjelenő település-sziluettet megváltoztató bel-, vagy külterületi magas
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a kialakult
településképnek megfelelően meg kell határozni az épületek magassági korlátozását,
toronyszerű építmények elhelyezésére az övezeten kívül kell területet kijelölni.
(9) Új távvezetékek (energia- és hírközlő vezetékek) létesítésekor minden olyan esetben
törekedni kell azok terepszint alatti elhelyezésére, ha ez védendő értéket veszélyeztet,
vagy másmódon zavaró hatású, illetve az ezt elősegítő szabályok megfogalmazására.
(10) A kiépítendő közlekedési utakat a tájba illesztés követelményei szerint a domborzati és
ökológiai adottságokhoz igazodó nyomvonalon javasolt vezetni, az ezt elősegítő
szabályok megfogalmazásával.
(11) Elő kell segíteni a megye területén működő kavicsbányák rekultivációját és az ehhez
kapcsolódó táj-rehabilitációs feladatok elvégzését.
(7)

4.6 Mezővédő erdősávok - fasorok létesítése
Célja a település lakóterületére érkező por és egyéb szennyeződések mennyiségének
csökkentése, külterületen a defláció mérséklése, a gazdálkodók termésbiztonságának
növelése, valamint a zöldhálózati elemek fejlesztése.
Ostffyasszonyfa környezetében az erdőterület 199,5 ha (8,1 %), gyakorlatilag csak az
ártéri erdőkre, és néhány erdőmaradványra korlátozódik. Kiterjedésük növelése mind
mezőgazdasági, mind ökológiai szempontból szükséges. A program megvalósítása során
kiemelt cél kell, legyen a természet-közeli erdőgazdálkodás területi arányának növelése, és
a Nemzeti Erdőprogram kapcsolódó feladatainak végrehajtása. A telepítéseknél őshonos,
hazai növényfajokat célszerű felhasználni.
A telepítések nem történhetnek a gyepterületek rovására, mivel azok önmagukban már
értékes természet-közeli területek. Az erdősítést a mezőgazdasági területek extenzívebb
hasznosításával kell megoldani. A mezőgazdasági területek közül az alacsonyabb értékű
szántóterületek felhasználásával kell megoldani. Ahol nincs hely és lehetőség erdősáv
kialakítására, ökológiailag is működőképes erdő létrehozására, ott is törekedni kell a fás
növényzet terjesztésére, különösen a közúti forgalom vagy egyéb zaj- légszennyező forrás
által érintett településrészeken. Ennek hagyományos és a tájba is jól illeszkedő módja a
fasorok kialakítása, mind kül-, mind belterületen. A települési zöldterületek fejlesztése,
parkosítás is hasonlóan kedvező hatású.
A mezővédő erdősávok és fasorok telepítésével illetve rehabilitációjával a biológiai és a
tájképi diverzitás növelése mellett jelentősen csökkenthető a külterületeken, elsősorban a
szántóföldeken keletkező por mennyisége, a deflációs talajpusztulás mértéke, valamint az út
menti hófogó erdősávok telepítése által a hóátfúvások veszélye. Az erdősávok és fasorok
adott esetben egy átfogó zöldhálózati rendszer részét is képezhetik.
Az erdő védelmi feladatok ellátását is szolgálja. A bel- és külterületen lévő vagy
létesítendő gazdasági, mezőgazdasági épületek köré védelmi célú erdő telepítését
javasoljuk.
4.7 Szélerőművek telepítésére alkalmas területek
Ostffyasszonyfa közigazgatási területének keleti, délkeleti részét érintően, 26
szélerőműből álló szélerőmű-park létesítése van folyamatban. Az első torony felállításra
került, a többieket folyamatosan tervezik felállítani. A település önkormányzata a telepítéssel
előzetesen egyetértett, az építési engedély kiadásra került.
A megyei területrendezési terv adatai szerint Vas megye területén hat kategóriát
különböztet meg, a szélerőművek telepítésének és működésének gazdaságossága alapján.
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Ostffyasszonyfa közigazgatási területe a közepesnél erősebb, „4-4,5 m/s - preferálható
terület övezetébe” tartozik, kivéve a Magterület, Ökológiai folyosó és Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetébe sorolt részeket;
A szélerőművek telepítését a természet- és tájvédelmi szempontok figyelembevételével
kell megtervezni, így az említett, védett területen belül, illetve azok közelében nem
javasolható. Tájképi szempontból szintén nem javasolt a település belterületétől 1000 m-en
belül, valamint a belterülettől északi irányban (Rába folyó felé eső részen) szélerőmű
felállítása. A figyelembe vehető területrészeket a Településszerkezeti terven jelöltük. A már
építési engedéllyel rendelkező szélerőművek közül négy torony a tervezett belterületi
határtól ugyan kevesebb, mint 1000 m-re van tervezve, de ezek közül a legközelebbi is 850
m-re létesül, ami több a nemzetközi gyakorlatban általában szokásos 800 m-nél. A
későbbiekben tervezendő további széltornyoknál az 1000 m-es távolságot meg kell
követelni.
4.8 Vízeróziónak kitett területek
A vízfolyások, mint tájképformáló erők is megjelennek a település területén. A Rába
hóolvadáskor, csapadékos időszakban jelentős vízhozamú, nagy kiterjedésű vízgyűjtő
területtel rendelkezik. Az árvízi tevékenység – tekintettel a folyó jobb partján rendelkezésre
álló tekintélyes hullámtérre, nyílt ártérre – a település környezetében jelentős
felszínformálást nem okoz.
A vízeróziónak kitett terület a közigazgatási területen a belterülettől nyugatra eső
területrész, a Rába folyó és Lánka patak között így ezen belül beépítésre szánt területet nem
jelöltünk ki.
Az övezetre vonatkozó irányelvek:
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Hosszú távú cél a területen lehullott csapadék mind nagyobb hányadának helyben térségben - tartása, a településrendezési tervekben olyan területhasználati módok és
műszaki megoldások javaslatának beépítése illetve azok alkalmazása, amely csökkenti
a lefolyási tényezőt.
Vízgyűjtőnként olyan komplex vízgazdálkodási tervek készítésére van szükség,
amelyek alapján meghatározhatóvá válnak az egyes vízfolyások vízgyűjtő területein
szükséges meliorációs, és műszaki beavatkozások.
A vízeróziónak kitett terület övezetében kiemelt célkitűzés a növényzettel való
borítottság megőrzése, illetve növelése.
A művelési ág változások során az extenzívebb területhasználatokat kell előnybe
részesíteni. Ahol ez nem ellentétes a táj és természetvédelem érdekeivel, ott
kiemelkedő jelentősége van az erdőtelepítésnek és a folyamatosan gyeppel borított rét,
legelőterületek növelésének.
Az intenzív területhasználatok során kiemelt szerepe van a lejtőre merőleges - a
rétegvonalakkal párhuzamos - talajművelésnek, illetve szőlő és gyümölcsös
területeken a teraszok kialakításának.
Az utak nyomvonalvezetésének kialakításánál, illetve az utak műtárgyai paraméterei és
műszaki megoldásai meghatározásánál is kiemelt feladat a lehullott csapadék
visszatartása, a talajba beszivárogni nem tudó víz elvezetésének késleltetése, ezzel a
talajvédelem érdekeinek érvényesítése.

4.9 Tájidegen elemek, tájsebek rehabilitációja
A falutól délre létrehozott Pannónia-ring motorversenypálya jelentős kiterjedése, feltűnő,
jellegzetes építményei révén a természetes környezettől idegen megjelenésű, és messziről
is látható a tájban. Szükségesnek tartjuk ezért, hogy területen belül a funkciót nem zavaró
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helyeken minél intenzívebb fásítást valósítsanak meg, továbbá, hogy a területen kívüli
erdőfelületek megőrzése, kiegészítése megtörténjen.
A külterületen egy mobiltelefon antennatorony létesült a motorversenypálya bejáratával
szemben. Tájképi szempontból nem szerencsés az ilyen tornyok megjelenése, azonban az
adott helyen, a tervezett szélerőművek közelében kevésbé zavaró. További hasonló
toronyjellegű létesítmények helyett azonban a magas építmények (víztároló, templomtorony)
felhasználását javasoljuk a műszaki berendezések elhelyezésére.
A település külterületén, több helyen kisebb-nagyobb területű tájseb keletkezett a
bányászati tevékenység következtében. A temető mögötti területen, a 0216/2, 0212/17 és
0208/1 hrsz. ingatlanokat érintően, valamint a közút mellett, a 0120 és 0121/5 hrsz. területen
korábban homokos kavics kitermelése folyt. A keletkezett tájseb megszüntetésére a terepet
rendezni kell, majd megfelelő vastagságú termőréteggel feltöltve erdőtelepítést kell végezni.
A településtől délre, a Pannónia-ring szomszédságában kavicsbánya üzemel, amely
mintegy 100 ha területet érintően bejegyzett bányatelekkel rendelkezik. A bányatelek
bejegyzése még a településrendezési és megyei területrendezési terv készítését
megelőzően történt. A jelenleg művelés alatt álló területet ugyan erdő övezi, így a látványa
csak magasból zavaró, de a tervezett bővítés az erdőterületet is érinti. Szükségesnek tartjuk,
hogy az újabb területek igénybevételét megelőzően megfelelő szélességű erdősávot
telepítsenek, amely mind a látvány, mind a porszennyezés elleni takarást biztosítja. A kavics
kitermelését követően pedig meg kell valósítani a terület rekultivációját tereprendezéssel,
termőréteg terítésével és erdő telepítésével. A terület rehabilitációja azért is fontos, mert a
meglévő erdő része mind a tájképvédelmi terület övezetének, mind a természeti terület
övezetének.
A rekultivációs célú erdőtelepítést úgy kell megvalósítani, hogy a természetes állapot
helyreállítása minél inkább bekövetkezhessen.

5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS
5.1 Közterületek, zöldterületek
A település belterülete gazdagon ellátott zöldterületekkel. A Március 15. tér, BajcsyZsilinszky E. utca, Kossuth L. utca által határolt területen az idős fák, sok növényzet
hangulatossá teszik a falu központját, az intézmények, műemlékek környezetét. A
zöldterületeket meg kell tartani, a növényanyagot folyamatosan gondozni és pótolni.
A Petőfi S. utca, Bajcsy-Zsilinszky E. utca által határolt területen (a Lánka-patak egykori
medre helyén) koros, nagy fák, mélyedések alakítják a környezetet. A korábbi rendezési terv
ezen a területen építési tilalmat jelölt. A területen közpark kialakítása javasolt – esetleg
kisebb vízfelülettel – a Károlyi kastély környezetével együtt kezelve.
A Kossuth utca, Hegyalja utca külterület által határolt területen, a telkek végében lévő
fás, erdő jellegű terület domborzatilag is kiemelkedik a település területéből. A zöldterület
megtartása itt indokolt, ezért a telkeken az építési hely mélységét korlátoztuk.
A Kossuth L. utca és Széchenyi I. u. közötti szintlépcsőnél az építési helyet szintén
korlátozni kellett. Az erózióveszély elkerülése érdekében a telkek végében fásítás
szükséges.
Az utcákban szinte kivétel nélkül hiányzik a fásítás. A keskenyebb, kiépítetlen utcák
esetében ez magyarázható, azonban a széles utcáknál az árnyékhatás, a porszennyezés
mérséklése és az esztétikai hatás érdekében legalább egy oldalon, tervezett módon, a
közmű- és légvezetékek figyelembe vételével indokolt utcai sorfák telepítése.
A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos, zömmel burkolatlan árkokkal történik, amelyeknek a
karbantartása nehézkes, így sem funkciójukat nem tudják megfelelően ellátni, sem esztétikai
megjelenésük nem kedvező. Javasoljuk, hogy ahol lehetséges, de főként a központi részen
és keskeny utcákban zárt csapadékcsatorna, de legalább sekély burkolt folyóka épüljön ki,
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amivel a felszín rendezetté tehető, és a karbantartás is könnyebben megoldható. Így
kialakíthatók gyepes, vagy virágos vendégjárdák, parkolóöblök és utcafásítás is.
A villamos, távközlési, televíziós hálózat légvezetékkel van megoldva, ami nem
esztétikus. Az új utcák létesítésénél földkábeles megoldás szükséges, amit a már meglévő
területeken esedékes rekonstrukció során is javasolunk megvalósítani. Így sokkal
esztétikusabb utcakép jön létre és utcafásítás is jobb feltételekkel létesíthető.
5.2 Zaj
A település legnagyobb zajforrása a Pannónia Ring időszakos futamai, versenyei. A ring
működése során keletkező zajok nem lépik át az megengedett határértékeket, bár
kedvezőtlen széljárás esetén zavarja a közelben lakókat. Javasoljuk, hogy a versenypálya
falu felőli határán létesített töltéssávot (mesterséges dombot) szükség szerint az üzemeltető
magasítsa! A lakóterület felé eső területeken az erdőtelepítést kell szorgalmazni.
A fejlesztési tervek között szerepel, hogy további szélerőműveket telepítenek a
településtől délre, a versenypályával szembeni területre. A szélerőműpark telepítéséhez
elkészültek a hatástanulmányok, a terület alkalmasnak bizonyult a telepítésre. A működési
zajok tapasztalat szerint nem zavarják a lakókat.
5.3 Hulladék
A települési szilárd hulladékot a település határában, Celldömölk felé vezető út mellett
található helyi szeméttelepen, volt bányagödörben helyezték el. 2003. január 1-től a hulladék
elszállítását és lerakását a Müllex Kft. végzi, a hulladék a Körmend melletti harasztifalui
regionális lerakóba kerül. A régi szemétlerakó helyekre felhalmozott hulladékot meg kell
vizsgálni, és a környezetre ártalmas anyagokat megfelelő védelemmel rendelkező
lerakóhelyre elszállítani. Ezt követően a területet termőfölddel takarva a rekultivációt
erdősítéssel javasolunk megvalósítani.
A települési folyékony hulladék elhelyezése háztartásonként egyedileg megoldott. A
szippantott szennyvizet a falu belterületétől 1 km-re lévő földmedencékben helyezték el. A
település szennyvízhálózata elkészült, a szennyvízlerakót meg kell szüntetni, termőfölddel
fel kell tölteni. A lakóépületeknél az üzembe helyezéssel párhuzamosan a csatornára
csatlakozást és a szennyvíztárolók felszámolását (kiszivattyúzás, fertőtlenítés, kaviccsal
feltöltés) meg kell követelni.
5.4 Vízrendezés
A település belterületén a csapadékvíz elvezetés megoldott, a domborzati viszonyok
kedvezőek a csapadékvíz elvezetésére. Külterületen azonban vannak belvízveszélyes
területek. Ezek főként a dombok alján, töltés közelében észlelhetők kis foltokban. Itt
elsősorban a vízelvezető árkok mélyítése, tisztítása, megfelelő tereprendezés adhat
megoldást.
5.5 Gazdasági területek
A településnek jelentős bevételei származnak az iparűzési adóból. Kis település ellenére
számottevő a vállalkozások száma. A jelen lévő gazdasági szereplők: varrodák, pékség,
termelőszövetkezet, benzinkút, technikai sportszolgáltató, kiskereskedők, vendéglátó,
szálláshely-szolgáltatók. A vállalkozások nagy része a település belterületén működik,
környezetére jelentős zavaró hatást azonban nem fejt ki. Ennek ellenére a meglévő és
tervezett gazdasági területeket a lakóterületek felé saját telken belül létesítendő többszintes,
vegyes faállományú véderdősávval kell lehatárolni.
A szövetkezeti állattartó telep a belterülettől délkeletre, kb. 250-300 m távolságra létesült.
A terület részben véderdő-sávval övezett, azonban annak szélessége és mértéke nem
elegendő, kialakítása nem megfelelő, ezért ki kell egészíteni legalább 30 m széles
többszintes (különböző koronaszintű fák és cserjék), vegyes állományú (örökzöld és
lombhullató) egyedekből álló véderdővé. A lakóterületekhez közelebbi területrészeken
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(épületekben) az állattartást folyamatosan fel kell váltani egyéb, nem zavaró gazdasági
tevékenységgel. Újabb állattartó kapacitást létrehozni a lakóterülettől legalább 500 m
távolságra lehet, a környezeti hatást minimálisra mérséklő technológiák alkalmazása mellett.

Révay Ferenc sk.
településmérnök

Portschy Tamás TT1-18-0043
okl. építészmérnök
okl. városépítés-városgazdasági szakmérnök

Dr. Józsa Miklósné TK-1 18-0026
okl. kertészmérnök

Forrás:
Vas megye Területrendezési terve (2010. november) – Pestterv – Urbanitás
Rábavölgy Folyógazdálkodási terv (2005) – WWF Magyarország, ÉDU-KÖVIZIG,
NYUDU-KÖVIZIG
www.kvvm.hu

Ostffyasszonyfa
Településrendezési terve

61

Műszaki leírás

T3. sz melléklet
Biológiai aktivitásérték változás
terület
jelenlegi
hrsz.
(ha)
besorolás
02/3
4,64
szántó
015/1
1,65
szántó
019/5-9
14,18
szántó
019/11-37
15,37
szántó
019/39-46
11,37
szántó
020/1-22
16,01
szántó
020/1-22
4,73
szántó
023
0,37
gyep
024/1-2, 288,42
szántó
29
024/5-8
4,29
szántó
024/10-14
3,29
szántó
024/18
9,50
szántó
024/23
21,73
szántó
047/10,
18,15
szántó
067/8-19
074/1
8,23
szántó
074/1
3,46
szántó
074/1
3,12
szántó
086/4, 088/1
2,05
gyep
095/1
0,35
gyep
097/2
0,78
gyep
097/9
1,07
gyep
097/9, /12,
1,27
gyep
/15
099/2, 099/5
5,85
szántó
099/7-19
5,82
szántó
099/28-39
6,67
szántó
0145
8,83
szántó
0148-0149,
28,12
szántó
0151
0154
5,82
szántó
0163/1-2
4,91
szántó
0165
9,16
szántó
0167/3
1,62
szántó
0180/10
2,69
szántó
0180/17-18
1,75
szántó
0184/14
3,15
szántó
0190/1
1,40
szántó
0194/2
7,52
szántó
0196
12,25
szántó
0193, 0200,
0201, 0202/1,
0204/4-5,
34,62
erdő
0206/2-5,
0212/1
0208/1
1,00
erdő
0208/1-2
4,46
gyep
0208/2
1,37
gyep
Ostffyasszonyfa
Településrendezési terve

biológiai
aktivitásé.
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
6

tervezett
besorolás
gyep
gyep
kert
kert
kert
kert
gyep
erdő

3,7

kert

5

+10,95

3,7
3,7
3,7
3,7

kert
kert
kert
kert

5
5
5
5

+5,58
+4,28
+12,35
+28,25

3,7

gyep

6

+41,75

3,7
3,7
3,7
6
6
6
6

Kmü
erdő
véderdő
véderdő
véderdő
Gksz
Gksz

0,7
9
9
9
9
0,4
0,4

-24,69
+18,34
+16,54
+6,15
+1,05
-4,37
-5,99

6

véderdő

9

+3,81

3,7
3,7
3,7
3,7

Lf
kert
kert
erdő

2,4
5
5
5

-7,61
+7,57
+8,67
+11,48

3,7

erdő

9

+149,04

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
erdő
véderdő
véderdő
véderdő

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+30,85
+26,02
+48,55
+8,75
+14,26
+9,28
+16,70
+7,42
+39,86
+64,93

9

kavicsbánya

0,1

-308,12

9
6
6

kavicsbánya
kavicsbánya
véderdő

0,1
0,1
9

-8,90
-26,31
+4,11
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aktivitásé.
(+/-)
6
+10,67
6
+3,80
5
+18,43
5
+19,98
5
+14,78
5
+20,81
6
+10,88
9
+1,11
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0212/4-13
0212/10-13
0212/13-16
0212/13-17
0216/2
0222/8-12
0256/4-7,
0257/1-2
0259
0260/1, /3
0267
0299/4-5
0321
0323/1
0422
0424/8-11
0426
0429/3
324/3, 326/2
326/1, 327329
381-382
567-572
599-600, 602,
605-607
609/1, 610

34,74
13,46
9,46
11,92
1,37
3,09

szántó
szántó
szántó
szántó
kavicsbánya
szántó

3,7
3,7
3,7
3,7
0,1
3,7

kavicsbánya
erdő
TG
véderdő
véderdő
gyep

0,1
9
0,4
9
9
6

-125,06
+71,34
-31,22
+63,18
+12,19
+7,11

18,15

szántó

3,7

gyep

6

+41,75

3,42
12,07
5,37
12,59
4,50
5,57
1,40
11,79
0,50
6,26
3,86

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
szántó
gyep

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
6
3,7
6

gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
véderdő
gyep
véderdő
gyep
Ksp

6
6
6
6
6
6
9
6
9
6
3

+7,87
+27,76
+12,35
+28,96
+10,35
+12,81
+7,42
+27,12
+1,50
+14,40
-11,58

1,78

gyep

6

Kp

6

0

1,23
0,85

szántó
szántó

3,7
3,7

Gksz
Gksz

0,4
0,4

-4,06
-2,81

0,93

Lf

2,4

Kt

3

+0,56

0,41

kert

5

Gksz

0,4

-1,89

Biológiai aktivitásérték-mutató változása:

+478,06

A tervezett területfelhasználás alapján a település biológiai aktivitásértékének változása
pozitív. Ez azt jelenti, hogy jelentős tartalékkal került megtervezésre a negatív hatással
járó (főként bányászat) területfelhasználás ellensúlyozása. Fontos azonban, hogy a
területfelhasználási változtatások megvalósítása során a településnek ugyanazon
környezetében a pótlás (pl. erdőtelepítés, gyepesítés) párhuzamosan megtörténjen.
Nem számoltunk a bányák rekultivációjával, amely további jelentős tartalékot jelent.
Megfelelő ütemezéssel, az ásványanyag ütemezett kitermelésével és a kimerült területek
erdőtelepítésével a pótlás helyben megoldható.
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Záradék
73/2011./X,12./ számú önkormányzati határozat:
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyzőkönyv
melléklete szerint – Ostffyasszonyfa Településszerkezeti Tervét a szöveges
munkarészekkel együtt jóváhagyta.
Felelős: Gecse József polgármester
Határidő: azonnal (értesítés)
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