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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 

Fertőszentmiklós a Kisalföld északnyugati részén, pontosabban a győri medence peremén, 
Soprontól 28 km-re a 85-ös főútvonal mentén terül el.  

Kedvező földrajzi környezetének köszönhetően az emberiség legősibb időszakában is lakott 
hely volt. A Fertő tó és partvidéke, a Hanság mocsárvilága és az abból kiemelkedő 
földnyelvek, a környék erdői bőséges táplálékot biztosítottak minden korban a letelepedő 
emberek számára.  

A kiváló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség egyik közlekedési, gazdasági és 
kulturális központja. Fertőszentmiklóst 2008. július 1-vel nyilvánították várossá. A település 
jelentős közlekedési csomópont, Budapest, – Sopron irányába vasúti, közúti közlekedéssel, 
Ausztria irányába vasúti közlekedéssel rendelkezik. A légi közlekedést kisgépes 
repülőgépek fogadására alkalmas repülőtér szolgálja. 

 

Fertőszentmiklós a Soproni kistérség egyik mikro térségi központja, ami jelenleg az oktatás 
terén tölt be fontos szerepet. 

A Soproni kistérség délről Vas megye három kistérségével (Kőszegi, Csepregi, Sárvári), 
keletről a Kapuvári kistérséggel, míg nyugatról és északról Ausztriával határos. 

A kistérség központja: Sopron. 
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Települései: 

Agyagosszergény Ágfalva Csáfordjánosfa Csapod Csér 

Ebergőc Egyházasfalu Fertőboz Fertőd Fertőendréd 

Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós Fertőszéplak Gyalóka 

Harka Hegykő  Hidegség Iván Kópháza 

Lövő  Nagycenk Nagylózs Nemeskér Pereszteg 

Petőháza Pinnye Pusztacsalád Répceszemere Répcevis 

Röjtökmuzsaj Sarród Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd 

Szakony Újkér Und Völcsej Zsira 

 

1.01. szakasz KSH adatok a Sopron-Fertődi kistérségre vonatkozóan: 
 

Terület (km2) 857 
Népesség 93573 
Településszám (város) 39 (2) 
Természetes szaporodás 1000 lakos -4 
Belső vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra 1990-2003 6,6 
Városlakók aránya 64% 
Munkanélküliek aránya 2,1% 
SZJA alapot képező jövedelem 1 lakosra (Ft) 542.089 
Működő vállalkozás 1000 lakosra 85 
Kereskedelmi szálláshelyek férőhely 13203 
Férőhely 1000 lakosra 141 
Vendégéjszaka 1000 lakosra 5025 

Forrás: KSH, Területi Statisztikai Évkönyv 2003. 

 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
 

1.2.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció 

 

POZÍCIONÁLÁS 

A megye az ország észak-nyugati felében található, földrajzi fekvése kedvező (Budapest-
Pozsony-Bécs tengely). Forgalmas nemzetközi közlekedési folyosók szelik át. E korridorok, 
valamint a kapcsolódó multimodális logisztikai bázisok, kikötők és repülőterek fejlesztését 
indokolt felgyorsítani. Értékes és változatos a megye természeti öröksége, de a Szigetköz 
ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló a termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy-és az 
ivóvízkincs. Társadalmát a bevándorlási többlet jellemzi, ám az öregedési index magas.  

Viszonylag kedvező a foglalkoztatottsági szint, igaz vannak hiányszakmák és magasabb 
munkanélküliségű térségek is. Az átlagosnál nagyobb a gazdaság (különösen a járműipar) 
fejlettsége és az egy főre jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya és 
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exportrészesedése. A megye folyamatosan fejlődő gazdaságához is kapcsolódóan történtek 
egyetemi, tudás-és kutatóközpont, valamint K+F fejlesztések. Déli és középső része a megye 
általános fejlettségéhez képest kifejezetten leszakadt, periféria jellegű. Turisztikai és 
kulturális adottságai változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek, 
műemlékek, múzeumok-kiállítások, gazdag rendezvénykínálat. 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

• A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások 
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális 
ellátórendszer fejlesztése. 

• A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi 
innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés 
feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti 
szempontok figyelembevételével. 

• A megyén áthaladó TENT közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek 
csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése. 

• A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, 
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

• A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése. 

• A multi - és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi 
terekben (Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések 
fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése. 

• Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint 
Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs 
központi szerepének erősítése.  

• A többi város térség-és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési 
szerepkörének fejlesztése.  

• A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 

1.2.2. Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 

A megye területfejlesztési koncepciója 2014. januárban készült el.  

Győr-Moson-Sopron megye az ország legnyugatibb megyéje, így a szomszédos Ausztria és 
Szlovákia, s annak érintkező térségei, centrumai hatnak fejlődésére. Az európai fejlettségi 
sorrendben Pozsony-régió az 5. helyezett, míg Bécs-régió a 7. helyezett a 2009-es GDP 
adatok alapján. A két főváros tehát erős hatást gyakorol a megye északi, észak-keleti 
térségeire, ahol már határon átnyúló település-agglomerációs tendenciák érvényesülnek, 
éppen Pozsony fejlődésének hatására. 

A koncepció készítői hat stratégiai fejlesztési célt állítottak fel a helyzetfelmérés, az 
előzetes ajánlások alapján.  
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1. Jedlik Ányos stratégiai Cél – Kreatív humán erőforrások 
2. Kühne Károly Stratégiai Cél – Innováció a gazdaságban 
3. Baross Gábor Stratégiai Cél – Elérhetőség, megközelítés 
4. Timaffy László Stratégiai Cél – Környezet, kultúra, életminőség 
5. Göcsei Imre Stratégiai Cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák 
6. Eszterházy János Stratégiai Cél – Együttműködés a szomszédokkal 

 

Fertőszentmiklós a 3. számú, Bécsújhely-Sopron-Kapuvár-Csorna-Győr-regionális 
fejlődési tengely közelében, a megyén belüli együttműködési zónában fekszik. 

 

A fenti ábrán a megye öt meghatározó városának vonzáskörzetét láthatjuk. 
Fertőszentmiklóst a soproni vonzáskörzet érinti. 
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A megye valamennyi kistérségében negatív a természetes szaporodás. Alapvetően három 
csoport különböztethető meg: 

1. Azon települések, amelyeknél olyan mértékű a bevándorlási pozitívum, hogy növekszik a 
népesség: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár város környékében találhatók. 

2. Tét és Pannonhalma térségének települései esetében nem éri el a bevándorlási nyereség a 
természetes fogyást, ezért csökken a népesség. 

3. A legrosszabb helyzetben a Rábaköz térségének települési vannak, ahol a természetes 
fogyás vándorlási veszteséggel párosul. Hasonló folyamatok figyelhetők meg a Répce-
mente, a Tóköz és a dél-keleti megyehatárnál található településeken. 

A GDP szerkezetében a mezőgazdaság szerepe gyors mértékben visszaesett, 1995-ben még 
8,7%-át, 2000-ben 4,1%-át, 2009-ben pedig 3,6%-át adta a bruttó hazai terméknek ez az 
ágazat. Az ipar szerepe erősödött, 2009-ben már a GDP 47,3%-át termelte meg, mellyel 
Komárom-Esztergom megye után Magyarország legiparosodottabb megyéje lett. 2009-ben a 
megye GDP-jének 49,1%-át állították elő a szolgáltatások, mely jelentősen az országos átlag 
alatt maradt. 

A foglalkoztatás szerkezetében jelentős változások következtek be az elmúlt évtizedben. 
Habár Győr- Moson-Sopron az ország egyik legjobban iparosodott térsége, a foglalkoztatás 
szerkezetében erőteljes 10 elmozdulás figyelhető meg a szolgáltatások irányába. 2000-ben 
az alkalmazásban állók 48,1%-a dolgozott a tercier szektorban, ami több mint 10 
százalékponttal maradt el az országos átlagtól. 2005- ben már 54,2%, 2010-ben pedig 61,3% 
volt a szolgáltatási szektorban alkalmazottak aránya, mely már csak 8 százalékponttal marad 
el az országos átlagtól. 

A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2000 és 2010 között több mint 25 ezerrel 
emelkedett, ami 154%-os növekedést jelentett, némiképpen meghaladva ezzel az országos 
átlagot (148%).  A megyében 164 vállalkozás jut 1000 lakosra, az országos átlag ennél 
valamivel magasabb, 180 vállalkozás. Ha csak a megyék átlagát vesszük figyelembe, - 
Budapest jelentős torzító hatása miatt, - akkor a Győr-Moson-Sopron megyei adatok 
valamivel meghaladják az országos átlagot (160). 

A külföldi tőke vonzásában Győr-Moson-Sopron megye kitüntetett helyet foglal el, mivel 
Budapest és Pest megye után még abszolút értékben is itt található a legtöbb külföldi 
érdekeltségű vegyes vállalat. Az ipar elhelyezkedésére erős területi koncentráció jellemző, 
mivel a városok termelői infrastruktúrája lényegesen kiemelkedik környezetükből. Győr, 
Sopron és Mosonmagyaróvár hagyományosan fejlett ipari központok, melyek túlsúlya máig 
érvényesül. Igaz, ezt a képet néhány, a múltban kevésbé jelentős ipari hagyományokkal vagy 
ipari hagyományok nélküli település vidéki szinten nagyléptékű, alapvetően a külföldi tőke 
befektetéseiből származó iparfejlődése színesíti, pl. Dunakiliti, Gönyű, Jánossomorja, 
Kunsziget, Lövő, Mosonszolnok. A külföldi tőke jelentősége ugrásszerűen emelkedett a 
megye életében, – habár ez a növekedés némiképpen lassabb volt, mint a korábbi évtizedben 
– amelyet a külföldi érdekeltségű vállalkozások jegyzett tőkéjének közel négy és 
félszeresére való emelkedése jelez 2000 és 2010 között. Ezzel a megyében felhalmozott 
külföldi jegyzett tőke már a régiós állomány 83%-át és az országos érték egytizedét adja. 
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A megye természeti, épített környezeti és kulturális öröksége 

A természeti örökség védelmét két-két nemzeti park és natúrpark teljesíti a megyében: 
Fertő–Hanság Nemzeti Park; Balaton-felvidéki Nemzeti Park (fenyőfői ősfenyves); Soproni-
hegység Natúrpark és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. A természeti turizmus kiemelkedő 
helyszínei: Szigetköz, Lővérek, Fertőrákosi kőfejtő, Rába és Mosoni-Duna (vízitúra 
útvonal), Magas-Bakony és Sokorói-dombság, Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a 
kerékpárosokat, csendes falvai a nyugalmat kedvelő turistákat várják), termál- és 
gyógyfürdők (Balf, Győr, Mosonmagyaróvár, Lipót, Hegykő). 

Közúti közlekedés 

Nyugat-Dunántúl másik két megyéje felé (Vas, Zala) alacsony szintű, elégtelen kiépítettségű 
a közlekedési kapcsolat. Hiányzik a (megyénkben többágú) markáns, észak-déli irányú 
közlekedési folyosó: nevezetesen az M9 és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi 
vasútvonal, mely mind a régió belső kohéziója tekintetében, mind pedig az adriai relációban 
kiemelt jelentőségű. 

Mindez a Centrope régió szempontjából is jelentős lenne, mivel a Sopron térségéből 
kiinduló M9 és a Mosonmagyaróvárról induló M86 biztosíthatná Győr-Moson-Sopron 
megye észak-déli kapcsolatát Béccsel, illetve Szlovákiával és Csehországgal. 

Ugyanakkor az M15 - M86 - M9 gyorsforgalmi útvonal-együttes része a TEN-T hálózatba 
tartozó közép-európai közlekedési folyosónak (CETC-ROUTE65), mely Svédországtól 
Horvátországig biztosítja az észak déli nemzetközi kereskedelmi kapcsolatot. 

Nagyon fontos lenne a kelet-nyugati M85-ös autópálya mielőbbi megvalósítása, mely Győr–
Csorna–Kapuvár–Sopron térsége irányába biztosítana összeköttetést. 

Jövőkép 

A megye belső tereinek, a vidéki térségeknek a teljesebb integrálása a 2030-ig tartó időszak 
meghatározó feladata. A Rábaköz, a Répce mente, a Tóköz, a Sokoró-alja, a Bakony-alja 
térsége értékes természeti és környezeti, de egyben mezőgazdasági kultúrával is rendelkezik, 
amelyeknek hasznosítása, s egyben megújítása a megyei fejlesztéspolitika kiemelt 
célkitűzése. A kisvárosok határozottabb funkcióalakítása, azok gazdasági bázisainak 
megerősítése, a vidékükkel való jobb kapcsolatok sokoldalúbb megteremtése, a helyi 
termelési bázisok támogatása, azok korszerűsítése, a meglévő értékek megóvása és azok 
fokozott bekapcsolása az országos és országhatáron túli hálózatokba, segítheti a megye 
vidéki térségeinek felzárkózását. 

Sopron és térségének gazdasága sok szálon kapcsolódik a szomszédos Ausztriához, illetve 
annak fővárosához. A város műemléki értékei, szellemi erőforrásai, vidékének (Fertő-tó) 
turisztikai kínálata folyamatos megújulást mutat. Győrrel és más hazai nagyközpontokkal a 
közlekedési kapcsolatok javítandók, így az M85-ös gyorsforgalmi út kiépítésével elérhető az 
együttműködések szélesítése, de a vasúti összeköttetések korszerűsítése is ezt szolgálhatja.  
Az M9-es gyorsfogalmi út Sopron-Szombathely közötti szakaszának megvalósítása és a 
vasúti kapcsolat folyamatos fejlesztése gyorsíthatja a két központ közötti település 
agglomerációkat, egyben a munka- és funkció megosztást (egyetemi központok, szolgáltató 
funkciók, turisztikai együttműködések, lakó- és élettér). 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A településfejlesztési koncepció során a következő területrendezési dokumentumok 
kerületek figyelembe vételre. 

Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.) 

Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Fertőszentmiklós az erdőgazdálkodási térség, a mezőgazdasági térség és települési térség 
országos területfelhasználási kategóriában érintett.  

Fertőszentmiklóson a következő országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi 
építmények találhatók az OTRT szerint: 

- gyorsforgalmi út 
- főút 
- egyéb országos törzshálózati vasúti pálya 
- egyéb kereskedelmi repülőtér és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető 

repülőtér 
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GyMS Megyei Területrendezési Terv 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú 
rendeletével hagyta jóvá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, melyet 
2010-ben felülvizsgált. A módosítást 12/2010.(IX.17.) számú rendelettel hagyta jóvá.  

 

 

Térségi Szerkezeti Terv (forrás: GY-M-S Megye Területrendezési terve) 

Fertőszentmiklós közigazgatási területén a következő térségi területfelhasználási 
kategóriákat határozza meg a megyei terv. 
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- városias települési térség  
- erdőgazdálkodási térség 
- mezőgazdasági térség 
- vízgazdálkodási térség 
- építmények által igénybe vett térség 

A megyei övezetek lehatárolásánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény 31/B. § paragrafusa átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a megyei terv 
országos tervvel való összhangba-hozatalának jóváhagyásáig. Ennek értelmében az érvényes 
megyei tervben szereplő települést érintő megyei övezetek közül a következőket nem vettük 
figyelembe: 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
- nagyvízi meder övezet  
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
- együtt tervezhető térségek övezete 

 
Fertőszentmiklós a következő megyei övezetekben érintett: 
- térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- magterület övezete 
- pufferterület övezete 
- vízeróziónak kitett terület övezete 

 
 

     

A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai jelentőségű megújuló természeti 
erőforrások közé tartoznak, ezért védelmük érdekében a beépítésre szánt területek kijelölését 
a szabályozás a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározott területrendezési hatósági 
eljárás lefolytatásához köti. Az erdőterületek védelmét szolgálja továbbá az az előírás is, 
hogy a bányászati tevékenység engedélyezése során a kivett helyekre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. Az övezet területe a megyében valamivel meghaladja az összes meglévő 
erdőterület 50%-át. 
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Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete lehatárolását alátámasztja többek 
között, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY 
határozat szerint a táj integráns értékhordozó, komplex, kulturális, társadalmi, természeti 
kategóriát alkot, az Európai Táj Egyezményhez való csatlakozásunk pedig megköveteli a 
tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a tájkarakter kutatását és feltárását.  
 
Az országos övezeti lehatárolás településhatáros, amelyben az országos tájképvédelmi 
terület övezete tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti, vagy kulturális 
örökségi, vagy mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. A 
megyei terv az országosan lehatárolt településeken belül konkrét folthatáros övezeti 
tartalmat állapít meg.  
 
Az országos övezetbe tartozó területek védelme érdekében a törvény egyes 
területfelhasználási kategóriák kijelölésével, valamint a bányászati tevékenység és a 
közműrendszerek elhelyezésével kapcsolatban állapít meg korlátozásokat. Meghatározza 
ezen túl a településrendezés eszközeiben alkalmazandó szabályokat, melyek az övezet 
települési szintű lehatárolását és védelmét biztosítják. 
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A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 
természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei.  
 
Az övezetbe a megyében legnagyobb területtel a Fertő-tó, a Mosoni-sík, a S zigetköz é s a 
Hanság különleges madárvédelmi területei, valamint a Fertő-tó, a Hanság, a Szigetköz, a 
Dudlesz-erdő, a Soproni-hegység, a Határmenti-erdők, a Rábaköz, a Répce-mente, a Gönyűi 
homokvidék és Pannonhalmi-dombság kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területei 
tartoznak.  
 
A magterület övezetének előírása a beépítésre szánt területek kijelölését úgy szabályozza, 
hogy általános tiltás mellett lehetőséget ad a kijelölésre, ha a magterület vagy a magterület 
és az ökológiai folyosó övezete körülzárja a települési területet, és a kijelölést más 
jogszabály nem tiltja. Ilyenkor van mód a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározott területrendezési hatósági eljárás lefolytatására, amelynek során kiadott 
engedély lehetőséget biztosít magterületen beépítésre szánt terület kijelölésére. A törvény a 
beépítésre szánt terület kijelölésének szabályozása mellett a közlekedési infrastruktúra-
hálózatok, a közművezetékek és a járulékos közműépítmények elhelyezésére, valamint a 
külszíni művelésű bányatelek létesítésére, illetve bővítésére állapít meg szabályokat, a 
magterület élőhelyeinek védelme érdekében. 
A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a magterületekhez és az ökológiai 
folyosókhoz szorosan kapcsolódva helyezkednek el. Kiterjedt pufferterület övezettel 
rendelkeznek a Fertő-Hanság Nemzeti Park tájegységeinek magterületei (Fertő-táj, Hanság), 
és a rábaközi magterületek. A folytonos (Lajta, Rába, Rábca, Marcal), és elszórt ökológiai 
folyosó területek a Rábaközben, a Pannonhalmi-dombságon rendelkeznek pufferterület 
övezettel.  
 
A törvény a beépítésre szánt területekkel kapcsolatban állapít meg korlátozó szabályt. 

 

     

A vízeróziónak kitett terület övezete az 5 %-nál meredekebb és szántó hasznosítású területek 
által érintett településeket foglalja magában, ami szerint Győr-Moson-Sopron megyében 
vízerózióval leginkább veszélyeztetettek a Soproni-hegység, a Fertőmelléki-dombság, és a 
Pannonhalmi-dombság mezőgazdaságilag hasznosított területei.  
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A területrendezés leginkább a területfelhasználás változtatásán keresztül segítheti az erózió 
elleni védelmet, mint a megfelelő földhasználat- és birtokszerkezet kialakításának 
befolyásolása. 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az 
adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
 

Szomszédos települések: északnyugatról Hegykő, északról Fertőszéplak és Fertőd, 
északkeletről Petőháza, keletről Fertőendréd, délkeletről Csapod, délről Pusztacsalád, 
nyugatról Röjtökmuzsaj. 

Fertőszentmiklóshoz Hegykő külterülettel, nagyrészt mezőgazdasági területtel kapcsolódik.  

Fertőszentmiklóshoz Fertőszéplak külterülettel, nagyrészt mezőgazdasági területtel 
kapcsolódik. 

Fertőd Fertőszentmiklóshoz külterületekkel - erdőterületekkel, mezőgazdasági területekkel - 
és belterülettel is kapcsolódik egymáshoz. Átnyúló védőtávolság nincs.  

Petőháza Fertőszentmiklóshoz külterületekkel és belterülettel is kapcsolódik egymáshoz. 
Átnyúló védőtávolság nincs. 

Fertőendréd mezőgazdasági külterületekkel kapcsolódik Fertőszentmiklóshoz. 

Csapod Fertőszentmiklóshoz külterületekkel – erdőterületekkel és mezőgazdasági 
területekkel - kapcsolódik egymáshoz. 

Pusztacsaládot Fertőszentmiklóstól közút választja el külterületi erdőterületek között. 

Röjtökmuzsaj Fertőszentmiklóshoz külterületekkel – erdőterületekkel és mezőgazdasági 
területekkel - kapcsolódik egymáshoz. 

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 
vonatkozó megállapításai 

Fertőszentmiklós fejlesztési koncepciója 2001-ben készült. Az akkori fő fejlesztési 
elhatározások az alábbiak voltak: 

  új lakóterületek kijelölése 
 új üdülőterületek kialakítása 
 termálfürdős strand 
 közösségi intézmények állagának javítása 
 lakossági aktivitás növelése 
 közlekedéshálózat fejlesztése 
 bel-és külterületi zöldfelületek növelése, tájrendezési terv készítése 
 gazdasági területek kialakítása 
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 bekapcsolódás a kistérségi turizmusba, kerékpárút, gasztronómia, természeti- és 
környezeti adottságok kihasználása 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

27/2003. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv. 

Módosította: 

- 54/2007. (XI.19.) sz. Kt. határozat 
- 4/2011. (I.24.) sz. Kt. határozat 
- 11/2012. (II.20.) sz. Kt. határozat 

6/2003. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi rendelet a helyi építési szabályzatról. 

Módosította: 

- 14/2007. (XI.26.) sz. Kt. rendelet 
- 1/2011. (II.1.) sz. Kt. rendelet 
- 3/2012. (II.27.) sz. Kt. rendelet 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Beépítésre szánt területek 

A/ LAKÓTERÜLETEK 

- A Szeredre dűlő és Szentpéteri útra dűlő területén egy új egybefüggő lakóterület 
kerül kialakításra 16 m – 22 m szélességű utcák, zöldterületek és 757 lakótelek 
kiszabályozásával. A településen új lakóterület kialakítására leginkább ebben az 
irányban van lehetőség, mivel a község belterülete a többi oldalról erdővel, 
mezőgazdasági kert területtel van körbezárva. A telkeket kialakították. 

- A Kolozsvári utca nyugati oldalán a hosszú hátsókertek és a 0286/5-10 hrsz-ú telkek 
felhasználásával és egy új utca kiszabályozásával 75 új lakótelek kiszabályozása. 
Nem valósult meg. 

-  A Fenyő utca környékén a szántóterületek és a zártkert egy részének 
felhasználásával 114 db új falusias lakóterület kialakítása. Nem valósult meg. 

- A Szent István utca Petőfi Sándor utca és 1203/2 hrsz-ú utca közötti szakaszán vele 
párhuzamosan részben hátsókertek részben különálló hrsz-ú belterületi telkek 
felhasználásával új kertvárosias lakótömb kialakításával 30 lakótelek + zöldterület 
kialakítása. Megvalósult. 

- A Petőházi utcával párhuzamosan tervezett utca a Petőházi utca hátsókertjeinek 
feltárására kétoldali beépítéssel és a 1203/2 hrsz-ú utca meghosszabbításával 
kialakított utca kétoldali beépítésével 51 db lakótelek kialakítása. Nem valósult meg. 
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- Az 1768/15 hrsz-ú telken csoportos beépítésű kertvárosias lakóterület kialakítása 28 
lakótelek. Megvalósult. 

- A Kapuvári útra felső dűlő II. területén üdülőterület. Nem valósult meg. 

B/ TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEK 

- 1066 hrsz-ú út, tervezett tartalék temető és a Petőfi Sándor utca által közrezárt tömb. 
Megvalósult. 

- Szent István utca, Petőfi Sándor utca, 1203 hrsz-ú utca és a tervezett kertvárosias 
lakóterület által közrezárt tömb. Megvalósult. 

- 1201/2,3,4,7,8,  1202, 1203/1 hrsz-ú területek. Megvalósult. 
- A tervezett termálstrand területétől keletre kijelölt településközpont vegyes terület. 

Nem valósult meg. 

C/ KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

- Tartalék temető a 1067-1078 hrsz-ú lakótelkek hátsókertjeiből kerül kijelölésre. Nem 
valósult meg. 

- A tervezett termál strand területe. Nem valósult meg. 
- A tervezett szabadidőközpont, vásártér 

 

D/ ÜDÜLŐTERÜLET 

A település észak-nyugati részén a 0376/21 hrsz-on található halastó és tőle nyugatra 
tervezett tavak köré szerveződik a tervezett hétvégi házas üdülőterület, melyen kb. 210 db 
telek kialakítására nyílik lehetőség. Nem valósult meg. 

 

E/ GAZDASÁGI TERÜLETEK 

A község gazdasági területei főképp a település keleti részén a Velux Kft. környékén, 
valamint az új 85-ös számú elkerülő út mellé koncentrálódnak, a tervezett fejlesztési 
területek is itt találhatók: 

 

- A Petőfi Sándor utcában található meglévő iparterülttől (VELUX) délre kijelölt ipari 
gazdasági terület. Nem valósult meg. 

- A Soproni utcában működő WOLF PLASTICS Kft. részéről jelentkezett igény 
kielégítésére, a meglévő iparterület mögött 219-229 hrsz-ú lakótelkek hátsókertjeiből 
ipari-raktározási terület kerül kiszabályozásra. A területen szigorúan csak raktározási 
célú épület elhelyezésére van mód. Nem valósult meg. 

- A 85. számú elkerülő út és a Soproni utca által határolt területen a már meglévő 
iparterület mellett kereskedelmi gazdasági terület kiszabályozása. Nem valósult meg. 

- A tervezett termálstrandhoz kapcsolódóan, tőle északra kereskedelmi gazdasági 
terület. Nem valósult meg. 

- speciális gazdasági tevékenység folyhat a külterületen lévő 0214/6 hrsz-ú területen 
tervezett farmgazdaság számára fenntartott területen. Nem valósult meg. 

 

E/ TARTALÉKTERÜLETEK 
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A jóváhagyott szerkezeti terven tartalék területi besorolásúak azon területek, amelyek egy 
adott területfelhasználási kategóriához rendelt, hosszú távra a terület funkcióját biztosító 
elhatározások, konkrétabb szabályozásuk azonban a hosszabb időtávlat miatt nem volna 
célszerű. 

Tartalékterületek az alábbiak: 

- Tartalék iparterület a 039 hrsz-ú területen. Nem valósult meg. 
- Tartalék termálüdülőterület a 0322/4-13 hrsz-ú területen. Nem valósult meg. 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

Az alábbi információk a 2013. évi ksh adatokból származnak. 

Fertőszentmiklós területe 39 km2, lakónépessége 3 870 fő 2013. évi adatok szerint. 

Lakónépesség alakulása: 

 

Természetes szaporodás/fogyás 

 

Fertőszentmiklós természetes fogyása az elmúlt tíz évben az országos, megyei, járási és 
régiós adatoknál nagyobb mértékű volt. 
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Az élve születések száma jelentősen kevesebb, mint a halálozásoké. Viszont az elvándorlás 
valamivel kisebb mértékű mint az odavándorlás. A vándorlási egyenleg azonban csak az 
elmúlt években fordult át pozitívvá, ezzel magyarázható a 2005-ig nagyobb mértékű 
természetes fogyás. 

Munkanélküliségi ráta: 

 

Fertőszentmiklós munkanélküliségi rátája a Soproni járás adataihoz hasonló, az országos, 
megyei és régiós értékeknél kedvezőbb. Ennek megfelelően a tartós munkanélküliség is 
alacsony mértékű, és mindkét adatról elmondható, hogy 2008 óta folyamatosan csökken 1% 
körül alakul. A munkaerő piaci helyzetet jelentősen befolyásolja, hogy a Fertőszentmiklósról 
és a környékéről jelentős számú lakosság ingázik ausztriai munkahelyekre. 

 

Adófizetők aránya (százalék): 

 

Az adófizetők aránya egyre nőtt az elmúlt években, mostanra az országos, megyei, és régiós 
adatoknál is magasabb értékű. 

Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem az országos tendenciáknak megfelelően 
folyamatosan növekszik, és a mértéke is annak megfelelő. 

Gazdaság 
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A regisztrált gazdasági vállalkozások száma 2008 környékén ugrásszerűen nőtt. Ez a 
folyamat országosan jelentkezett. 2008 előtt a gazdasági vállalkozások száma 
Fertőszentmiklóson elmaradt az országos átlagtól, azóta viszont annak megfelelően alakul. 

Kereskedelmi szálláshelyek 

 

A szállásszolgáltatás tekintetében Fertőszentmiklóson országos átlag alatti adatokat 
láthatunk. 

Új építésű lakások aránya: 

 

Országos tendencia a gazdasági válság óta az új építésű lakások számának esése, 
Fertőszentmiklóson is ezt tapasztalhatjuk. 
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Képzettség 

Az általános tendenciákhoz hasonlóan az elmúlt évtizedekben a megyében is jelentősen nőtt 
az iskolázottság színvonala. Valamennyi végzettség tekintetében számottevő volt a javulás, 
elsősorban azonban a közép- és felsőfokúak száma és aránya nőtt. Ebben jelentős szerepe 
volt annak, hogy egyre többen tanultak tovább, s egyúttal számos oktatási forma közül is 
választhattak. Ezzel párhuzamosan csökkent a 8 osztálynál alacsonyabb végzettségűek 
hányada, ami szorosan összefügg az általános tankötelezettség korhatárának emelkedésével, 
s a korábbi iskolarendszerben tanuló időskorúak számának csökkenésével. 

A megyén belül Fertőszentmiklóson magas a legalább érettségizettek aránya a 18 éves és 
idősebb népességben. 2011-ben a legmagasabb, 40 % feletti kategóriában végzett a 
település. 

A népesség nyelvismeretét kedvezően befolyásolta a megye nyugati határszéli fekvése, 
gazdasága és az itt élők iskolázottsági színvonala. A megye földrajzi fekvése következtében 
a más nyelvet beszélők körében a német dominált. 

Az angolul tudók száma viszont jelentősen nőtt, 2011-re a más nyelvet beszélők 44%-a 
beszélt angolul. 

Nemzetiségi összetétel 

Győr-Moson-Sopronban 2011-ben a hazai nemzetiséghez tartozóknak csupán a harmada 
vallotta magát anyanyelve alapján valamely nemzetiséghez tartozónak. A megyében élő 
nagyobb lélekszámú kisebbségek közül a horvátok hattizede, a németek egyötöde, a 
cigányok egyharmada nyilatkozott nemzetiségi kötődéséről ilyen vonatkozásban. A 
megyében a német, a cigány, a horvát és a szlovák a legnépesebb etnikum. A németek az itt 
élő hazai kisebbségek 54 százalékát, a cigányok 16 százalékát, a horvátok pedig 13 
százalékát alkották. 

A KSH adatai szerint Fertőszentmiklóson a német nemzetiségek száma 3,4 %-os a település 
lakosságához képest. 

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább 
egyike szerint:  

magyar német cigány 
hazai nemzetiségek 

együtt 
egyéb Összesen Népesség 

3428 128 7 142 17 3588 3818 

A népesség nemzetiség szerint, Fertőszentmiklós (2011) Forrás: KSH 

 

Vallási összetétel 

A római katolikus egyház meghatározó szerepet tölt be a megye vallási életében, követői 
valamennyi településen megtalálhatóak. Fertőszentmiklós lakosságának zöme, 75 %-a 
katolikus vallásúnak vallotta magát. 
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Általánosan elmondható, hogy egyre nő a felekezethez nem tartozók száma megyei szinten, 
de Fertőszentmiklóson ez az érték csupán 3 %. 

Szegregátumok (Forrás: KSH) 

Fertőszentmiklós - Szegregátumok adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) 
értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri 
az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése 
Fertőszentmiklós 

összesen* 

Lakónépesség száma 3818 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

10,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

13,0 

Lakásállomány (db) 1471 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,6 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

29,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

5,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 64,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra nem 

3791 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

46,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 

53,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 4,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

3,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

3,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 1,6 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 

** Fertőszentmiklós településen a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett nem található szegregátum 
 

Fertőszentmiklós - Szegregátumok adatai 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) 
értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri 
az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése 
Fertőszentmiklós 

összesen* 

Lakónépesség száma 3818 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

10,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

13,0 

Lakásállomány (db) 1471 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,6 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

29,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

5,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 64,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 
állítható elő, szegregátumokra nem 

3791 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

46,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 

53,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 4,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

3,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

3,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 1,6 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 

** Fertőszentmiklós településen a szegregációs mutató 35%-os határértéke mellett nem található szegregátum 
 

1.7.2. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil 
szerveződések, vallási közösségek stb.) 

 

Civil szervezetek 

- ACÉLKERÉK Motoros Baráti Kör 
- Aktív Idősek Klubja 
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- Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 
- Fertőszentmiklós Polgárőr Egyesület 
- Fertőszentmiklós Sport Egyesület Thaibox-Kickbox Szakosztály 
- Fertőszentmiklósi Horgász Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Kézilabda Club 
- Fertőszentmiklósi Községvédő és Szépítő Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Népfőiskolai Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Pedagógus Nőikari Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Pedagógus Nőikari Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Rozmaring Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület 
- Fertőszentmiklósi Sport Egyesület 
- FSE - Sakk Szakosztály 
- Ifjúsági és Szabadadidő Központ Makett Szakkör 
- IKVA Néptánc Egyesület és Baráti Kör 
- Iparosok és Vállakozók Fertőszentmiklósi Ipartestülete 
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fertőszentmiklósi csoport 
- Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fertőszentmiklós 

Pecsét, címer, zászló 

A város címerének leírása  

A csücskös pajzs piros mezejében zöld talajon áll a nyitott kapuval ábrázolt 
kakasos torony. A torony mellett jobbról látható hatágú csillag arany, a 
balról látható növekvő félhold ezüst színű. Úgy a kakas, mint a csillag és 
félhold a címernek díszítő eleme. A Szentmiklósi címerben a nyitott kapu a 
mezővárosi jelleget - a városi levegő szabaddá tesz -, a félhold pedig a török 
idők emlékeit őrzi.  

A város zászlója 

A fertőszentmiklósi város községzászlójának színe piros-zöld, a zászló közepén a fentebb 
leírt címer. Ez alatt ívben FERTŐSZENTMIKLÓS felirat olvasható.  

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

A településen alapfokú és középfokú oktatási intézmények működnek. Az óvodai ellátás és 
általános iskolai oktatás terén Fertőszentmiklós mikro térségi központi funkciókat lát el. 

Óvoda 

A Napközi Otthonos Óvoda felújítására 2004-2005-ben került sor, amelynek eredményeként 
a férőhelyek száma a korábbi 151-ről 176-ra emelkedett. Fertőszentmiklós Nagyközség 
Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzata 2006 augusztusában hozták létre a 
Fertőszentmiklós-Csapod Petőháza Intézményfenntartó Társulást. Az Önkormányzati 
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törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatként definiált óvodai ellátást a 
társult önkormányzatok közösen biztosítják. 

Iskola 

A Fertőszentmiklósi Általános Iskola két épületből, az alsó tagozatnak helyet adó régi 
iskolából és a felső tagozatnak helyet adó új iskolából áll. Fertőszentmiklós Nagyközség 
Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzata 2005 augusztusában létrehozták a 
Fertőszentmiklós-Csapod Községek Általános iskolai Intézményfenntartó 
Társulását.(Petőháza) Az általános iskolai oktatás ellátást a társult önkormányzatok közösen 
biztosítják. 

Az Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001 szeptemberében kezdte 
meg működését zeneművészeti, táncművészeti, képző-és iparművészeti, valamint 
színművészeti-bábművészeti szakkörök indításával. A Genius Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a táncművészet oktatására helyezi a fő hangsúlyt. Az iskola célja, hogy a 
diákokat táncművészeti pályára irányítsa és készítse fel, illetve az amatőr táncéletbe való 
bekapcsolódás lehetőségét biztosítsa. Az intézmény székhelye Kapuvár, Fertőszentmiklóson 
2001 szeptemberétől van művészetoktatás szolgáltatás igénybe vételére. 

Egészségügy 

A településen magas színvonalú az egészségügyi alapellátás. települési önkormányzatok 
egészségügyi feladat- és hatásköreit tekintve az önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
keretén belül a háziorvosi alapellátásról, a házi gyermekorvosi alapellátásról, a fogorvosi 
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői szolgálatról, 
valamint az iskolai egészségügyi ellátásról gondoskodik. Ezen ellátások biztosítása a 
Fertőszentmiklósi Egészségügyi Központban történik, kiegészülve állatorvosi szolgáltatással 
és vérvétellel. A fertőszentmiklósi Gondozási Központ (Idősek Otthona) 35 időskorú 
bentlakásos ellátását tudja biztosítani. 

Kultúra 

A nagyközség szellemi-kulturális életének legfőbb helyszíne a Fertőszentmiklósi 
Művelődési Központ. Az intézményben lehetőség van néptánc, modern tánc, jóga, aerobik, 
sakk, idős és gyermek klub foglalkozások, előadások és tanfolyamok megrendezésére. A 
könyvtár az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában áll. A településen 1993 óta 
működik helyi kábeltelevíziós hálózat. 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Fertőszentmiklós önkormányzata rendelkezik települési esélyegyenlőségi programmal. 

A szociális ellátó rendszer Fertőszentmiklós Városban fejlettnek mondható. Az ellátó 
rendszer vonatkozásában a település mikro térségi központnak tekinthető. 

A szociális alapszolgáltatásokat a Város által fenntartott Gondoskodás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltató és Fertőszentmiklós Gondozási Központ látja el. 
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Alapszolgáltatások: 

- családsegítés 
- idősek nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- gyermekek napközbeni ellátása 

Fertőszentmiklós város a fentieken túl pénzbeli és természetbeni támogatásokat is biztosít 
rászorultságtól függően. 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata által biztosított támogatási rendszer alapján, 
valamint a települési esélyegyenlőségi program statisztikai elemzéseit figyelembe véve a 
település szociális helyzete nem indokol specifikus esélyegyenlőségi intézkedéseket. 

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat a 2007-ben elkészítette a Közoktatási 
esélyegyenlőségi programját. A Települési Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése és 
intézkedési terve felölelte a Város által gesztorált intézményi társulás, minden 
intézményegységét. 

Az óvodákban korszerű eszközrendszer és felújított játszóudvarok, valamint a kompetencia 
alapú oktatás mesterségbeli ismereteivel rendelkező óvónők várják a kisgyerekeket. 
A mikro társulás óvodai intézményegységeiben az eltérő képességű gyermekek fejlesztése és 
gondozása integráltan történik. 

Az iskolában rendkívül korszerű épületben folyik az oktatás. Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek nincs a fertőszentmiklósi iskolában. 
Az intézmény csoport alakítási gyakorlata a követelményeknek megfelel. a települési 
esélyegyenlőségi program statisztikai elemzéseit figyelembe véve esélyegyenlőségi 
beavatkozást nem igényel. 
Az intézményben integráltan oktatják az eltérő képességű tanulókat. Az intézmény felújítása 
során korszerű fejlesztő helyiséget alakítottak ki. 

Az iskola alkalmaz főállású gyógypedagógust, pszicho pedagógust. 

1.9. A település gazdasága 
 

A község lakossága 1960-ig főként mezőgazdasággal foglalkozott. A helyi ipar csírái 
azonban már a középkor folyamán kibontakoztak. A XVII. századtól már céhek is működtek 
a mezővárosban. Ezek megszűnése után virágzott fel a kisipar és a kiskereskedelem az 
államosításig. A rendszerváltozás után átalakult a nagyközség gazdasági arculata. Jelenleg a 
település három legjelentősebb vállalkozása, a Wolf Plastic Kft., a Velux Magyarország Kft. 
és a Hungaropro Kft. együttesen közel 600 főt foglalkoztat. A VELUX dán vállalatcsoport 
az építőipari piac egyik legmeghatározóbb szereplője, a legnagyobb foglalkoztató a 
településen. A cég tervezi, hogy fertőszentmiklósi termelő egységét a jövőben bővíteni 
fogja. A termékpalettán többek között szerepelnek tetőtéri ablakok, árnyékolók, redőnyök, 
burkolókeretek. A Hungaropro Kft. holland-magyar vegyes vállalat, amely 1992 óta van 
jelen a magyar piacon. A cég fő profilja kiváló minőségű könnyen és gyorsan felépíthetők 
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faházak gyártása. 1992 óta működik a vállalat Fertőszentmiklóson. A Wolf Plastic Kft. 
anyavállalata 1973-ban alakult Hofmann Kunststoffverpackungen Gmbh. néven 
élelmiszeripari szolgáltatóként. A vállalat 1992-ben kezdte meg működését 
Fertőszentmiklóson. 

A nagyközség gazdasági életében a szolgáltató szektor dominál. A kiskereskedelmi üzletek 
döntő hányada élelmiszer jellegű üzlet és áruház, azonban ezek száma 2000–2005 során 
folyamatosan csökkent. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Fertőszentmiklós rendelkezik gazdasági programmal. Az Önkormányzat Gazdasági 
Programja mindig négy évre készül. Az éves költségvetési tervek elkészítésekor a Gazdasági 
Program végrehajtása történik. 

A város három fő bevételi működési pillére a helyi adók, az állami normatív támogatás, 
valamint az önkormányzati működési bevételek. Ehhez jönnek az esetleges pályázati 
források, amelyeket próbálnak minél nagyobb számban kihasználni. 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Fejlesztési alapelvek: 

- A természeti környezet megőrzése. 
- A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése. 
- A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése. 
- Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó költség megtakarítást 

eredményező fejlesztések elősegítése. 
- Meglévő intézménystruktúra, és a kihasználtság javítása.  

 

Intézményrendszer: 

- Oktatás: napközi otthonos óvoda és bölcsőde, általános iskola 
- Egészségügy: Az alapellátás vállalkozásban történik, két háziorvosi körzet valamint egy 

gyermekorvosi és egy fogorvosi körzet, védőnői ellátás két körzettel. 
- Szociális ellátás: Gondozási Központon keresztül (szoc. étkeztetés, hszg. ,idősek 

napközi otthona, idősek bentlakásos otthona. Gyermek és család gondozói szolgálat 
működtetése. 

- Kultúra: Ifjúsági és Szabadidő Központ – városi Könyvtár -  
- Sport: Fertőszentmiklós Sport Egyesület 
- Civil szervezetek (Tűzoltó egyesület, Községszépítő egyesület, stb.) 
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1.10.3. Foglalkoztatáspolitika 

A város gazdasági programjában a munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítésére az 
alábbi fejlesztési célokat fogalmazta meg: 

- A Regionális munkaügyi központtal és annak kirendeltségével történő folyamatos 
együttműködés. 

- Az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek a segítése és összehangolása. 
- A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a 

felmérése, annak kívánalmaihoz történő illeszkedés elősegítése. 
- A kistérség gazdasági szerkezetének, annak átalakulásának a felmérése. 
- A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás 

rendszerének a biztosítása. 
- A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési 

lehetőségének a megteremtése.  

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Fertőszentmiklós Magyarország északnyugati részén, a Győri-medence peremén a 85-ös 
főútvonal mentén, a Hanság déli nyúlványán terül el, 125 méteres tengerszint feletti 
magasságban. A nagyközség fontos közlekedési csomópont. A 84-es és a 85-ös főutak, és az 
ezekből elágazó alacsonyabb rendű útvonalak jelentős közúti forgalmat bonyolítanak le. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 
 

Tájképi arculatát a Kisalföld jellegzetesen sík volta, az elmocsarasodott Hanság déli 
nyúlványa, valamint a felszíni vizek határozzák meg. A Hanság kettős medencéjének 
kialakulása a harmadkor végén kezdődött meg. Ekkor a Dunántúl felületének nagy részét az 
agyagos-homokos pannóniai tábla borította. A harmadkor végén a pannóniai tábla 
északnyugati része medenceszerűen lezökkent, a keletkezett mélyedésben pedig egy tó 
alakult ki, mely nem volt hosszú életű, mert a belé ömlő folyók nagyon gyorsan feltöltötték 
hordalékukkal, hordalékkúpokat alakítva ki. A Hanság medencéit – a Fertő és a Hanság 
medencét- is ily módon alakította ki a Duna, illetve a Rába hordalékkúpja. A felszín 
végleges formáját a szél alakította ki. 

A Hanságban állandó vízfolyás nem volt. A medrüket vesztő, beérkező folyók vízzel 

töltötték fel a nagyobb talajmélyedéseket, kisebb-nagyobb tavak alakultak ki. 

Csapadékosabb időjárás esetén akár 400 km²-nyi vízfelület is kialakulhatott. Az ingadozó 

vízjárást bizonyíthatja a valamikor Hanság belső területeiről előkerülő római és honfoglalás 

kori települések, úthálózatok nyomai.  

A Fertő és a Hanság ingadozó vízállása, a Duna áradásai évszázadokon keresztül 

megkeserítették a környékbeli parasztok életét. Áradásokkor akár több ezer hektár 

termőföldet is elboríthatott a víz. A mocsár legnagyobb kiterjedését az 1785-86 –os árvíz 

idején érte el. A nagy mezőgazdasági károk miatt időszerűvé vált a Hanság csatornázásának 

kiépítése. Megvalósítása nem volt zökkenőmentes és több évet vett igénybe. A terv alapja az 
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volt, hogy a Hanságot tápláló folyók eredeti medrét meg kell tisztítani és az Ikva, Répce és 

Kis-Rába vizeit egy főcsatornán a Rábcába vezetni. Végső munkálatokat 1910 -ben fejezték 

be.  

A 20. század első felében tovább folytak a lecsapolási munkálatok, ami elsősorban a 

meglévő belvízmentesítő, illetve öntöző csatornahálózat mélyítésében, karbantartásában, 

illetve újabb levezető árkok ásásában nyilvánult meg. A Hanság jelenlegi természeti 

viszonyait és a gazdálkodási lehetőségeket egyaránt meghatározza a lecsapolórendszer. A 

hosszadalmas előzmények után megvalósult beavatkozások a betorkolló vízfolyásoknak a 

medence peremén létesítendő, a vizeket közvetlenül a Duna felé elvezető övcsatorna 

létesítését elvetették. Ehelyett a medence legalacsonyabban fekvő részén épült ki a 

vízelvezető rendszer. Ezáltal a mélyebben fekvő területek hasznosítása érdekében olyan 

alacsony szinten szabályoz, hogy a magasabban fekvő területeket nyár derekán gyakran 

aszály sújtja. 

A felszíni vizek közül az Ikva- patak érinti a települést, és mintegy átszeli azt, két részre 

osztva a valamikor két különálló települést. 

Az Ikva - patak mentén egykor nagy kiterjedésű láprétek és mocsárrétek lehettek, kisebb-

nagyobb facsoportokkal, a patakok mentén keskeny puhafaligetekkel. A magasabban fekvő, 

viszonylag könnyen művelhető területeket már nagyon korán felszántották, az 1700-as évek 

végén már csak a mélyebben fekvő területeken találunk gyepeket, amelyeket valószínűleg 

kaszáltak és legeltettek. A gyepek kiterjedése folyamatosan csökkent és értékességüket, 

illetve megőrzésük szükségességét csak az 1980-as években ismerték fel. 

A térségre jellemző még a mélyebb rétegekből nyerhető termálvíz. Ezt bizonyítja a 

Fertőszentmiklós határában, a Röjtökmuzsaj felé vezető út mentén végzett szénhidrogén-

kutató fúrás, mely során hévizet találtak. A területen előforduló talajok szerkezetüket 

tekintve laza üledékek, középkötött vályog és löszös üledékek. Barnaföld és barna erdőtalaj 

az uralkodó. A település külterületére a szántóföldi növénytermesztés a jellemző, de jelentős 

az erdőgazdálkodás és a szőlőművelés is, melynek történelmi hagyományai vannak.  

 
1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

(i) Fertőszentmiklós zöldfelületi rendszere 

A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok 
befolyásolták. Fertőszentmiklós legjellegzetesebb tájalakító tényezői az alábbiak: É-kon és K-
ten a Hanság nyúlványai, a települést átszelő Ikva folyó, Ny-ton a nagy kiterjedésű szántók , 
csapod és Röjtökmuzsaj irányába nagy kiterjedésű erdők, valamint a belterület zöldterületei.  
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Zöldfelületi ellátás 

Belterület 

Fertőszentmiklós belterületén a zöldfelületi rendszer szinte összes összetevője 
megtalálható. Beépítettségét és laksűrűségét figyelembe véve megállapítható, hogy 
belterületén zöldfelületek fajlagos nagysága megfelelő. A zöldfelületek funkciójuk és 
használati módjuk szerint a következőképpen oszthatóak fel: 

I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek  

 Közpark, lakópark, játszótér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások, véderdők 

II. Korlátozott közhasználatú zöldfelületek 

Temető, egyéb 

III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 

Intézmények kertjei, családi házak kertjei, ipari- és gazdasági létesítmények kertjei 

I., Fertőszentmiklós belterületén több közpark jellegű, nagyobb összefüggő zöldfelület 
található. Délről, Csapod felől, mint egy kettős zöldkapun jut be az ember 
Fertőszentmiklósra. Az elsőt a Nemesi birtok és az Urasági birtok erdei képezik. A 
másikat pedig a tervezett gyorsforgalmi út mentén telepítendő széles véderdő képezné. 
Az Újtelep utca és a Kolozsvári utca által közrefogott terület nagysága és elhelyezkedése 
révén közpark jellegű folyosóként köti össze a két történelmi jelentőséggel bíró 
közparkot. A Várostéri közparkot és a Szent-Donát kápolnát magába foglaló közparkot. 
A Várostéri közpark rendezett, bár növényállományán még lehet javítani. Játszótér is 
található itt, melynek bővítése, korszerűsítése dicséretes lenne. A kápolna körüli tér 
cserjék telepítésével szebb színfoltja lenne a településnek. A következő zöldfelület a 
központban, a templom mellett található, mely rendezett. A Szent-István utca, bár 
parkolók sokaságát foglal magába, kellő fásítással zöldfolyosó szerepét láthat el. Az Ikva-
patak előtt, a Ruhagyár körül nagyobb összefüggő zöldfelület található, Ez sajnos csak 
részben rendezett. Rendezésével, játszótér kialakításával a környéken élők lakóparkjaként 
a szabadidő eltöltésének kedvelt színterévé válna. átkelve az Ikva-patakon, a Szerdahelyi 
út mentén található a Millenniumi-park, mely rendezett. A Szerdahelyi utca és a Fertődi 
utca találkozásánál található a következő közpark. Fertőd felé a lakóterületet 3 nagyobb 
kiterjedésű zöldfelület tarkítja. A Bartók Béla utcai lakópark, valamint a Jókai utcát 
határoló két lakópark. A település Sopron felé eső részén az a közpark terül el, mely 
kegyhellyé nőtte ki magát a történelem során, az itt álló neo-rokokó körkápolna 
oltalmában található kegyszobor miatt. A Fertő-vidék legkedvesebb helyévé vált kápolna 
népszerűségét az egyetlen kőtömbből faragott Piéta-szobor a Fájdalmas Szűzanya 
szobornak köszönheti. A kegyhely tisztelete a történelem során egyre nőtt.  A kápolnán 
hátrafelé új kaput nyitottak, mely előtt miséző terasz található. Folytatólagosan a kápolna 
mögött erdő, a zarándok tömeg befogadására amfiteátrum szerű tágas liget található.  

A lakóterület fejlesztése során a település központjában, az Ikva-patak mentén egy nagy 
összefüggő, közpark jellegű zöldfelület jönne létre, mely rendeltetését tekintve a közjóléti 
funkció kielégítése mellett, eleget kell tennie a vízvédelmi, egészségügyi, szociális és 
turisztikai funkcióknak is.  
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A véderdők és védőfásítások egyaránt fontos színfoltjai a belterületnek. Telepítésük 
elsősorban a lakóterületek környezeti ártalmaktól való védelmét szolgálják. Fokozottan 
érvényes ez a település É-Nyi részén, a lakóterület bővítésére szánt területen, valamint a 
vasúton túl található lakóterületek lehatárolásánál. Védőfásítást igényel, továbbá a 
sportpálya és a Szeredre dűlő K-i oldalán található kereskedelmi, gazdasági és ipari a 
területek is. Utcai fasorok:  

Az utcák valamint a közlekedési területek zöldfelületei részlegesen fásítottak. Az 
utcafásításnál, valamint a parkolók kialakításánál törekedni kell a harmonikus utcakép 
kialakítására, amit gondos előkészítés és tervezés kell hogy megelőzzön. Ennek 
érdekében szakember bevonása szükséges a tervezéshez. Utcafásításra csak utcafásításra 
alkalmas fafajok telepítése engedhető meg. A szép, régi fasorok, mint a Gesztenyesor fái 
helyi védelem alá való helyezést igényelnek. 

 

II., Temető: területe rendezett. Védőfásítása a lakóterület felől nem megoldott. A hiányt 
pótolni kell. A temető bővítésére szánt terület szintén védőfásítást igényel. 

 

III., Intézmények kertjei: a templomok környéke rendezett. A Polgármesteri Hivatalé 
úgyszintén. Az iskola udvara rendezetlen, szakértő bevonásával rendezni szükséges. Az 
óvoda kertje rendezett, viszont az út felől fásítani szükséges. Az orvosi rendelő és a 
gyógyszertár környéke rendezett - közpark jellegű. Posta, tűzoltóság, községháza, mozi-
előtti területek rendezettek.  

   Családi házak kertjei: nagyrészt rendezettek, a falusias ill. kertvárosias jegyeket 
hordozzák.  

   Ipari- és gazdasági területek zöldfelületei: sajnos e területek zöme elhanyagolt, 
védőfásítással nem rendelkeznek. Védőfásításuk úgy egészségügyi, mint esztétikai 
szempontból elengedhetetlen. Több ipari- gazdasági területnél tapasztalható a 
megengedett beépítési százalék túllépése. Ezek felülvizsgálata, majd korrigálása 
nélkülözhetetlen. Felettébb szomorú a Bezerédj kastély sorsa, mely méltatlan 
környezetben, elhanyagolva kiált a megmentéséért. 

 

Külterület  

Fertőszentmiklós külterületét egyaránt alkotja szántóföld és erdő, valamint történelmi 
hagyományokkal bíró szőlőterület. A külterület arculatához elválaszthatatlanul 
hozzátartozik az Ikva-patak, annak vízi élőhelyeivel, melynek természetközeli állapotát 
meg kell óvni. E táj mozaikosságát gyarapítja továbbá a Hanság pereme, mely benyúlik a 
község határába, rét-legelő formájában. Ezek megóvása is nélkülözhetetlen. 

A község Ny-i kapuját szántóföld képezi. A soproni út É-i oldalán a Kapuvári útra 
felsődűlőn elhelyezést kapott a fejlesztésre szánt hétvégi-üdülőházas terület. E területet 
Ny-ról zöldkapuként, egy nagyobb kiterjedésű telepített erdő zárná. Ugyanígy 
erdőtelepítésre kerülne sor e terület É-i oldalán is. K-ről e térséget összefüggő védőfásítás 
határolná. Itt található 3 halastó is, melyek idegenforgalmi, üdülési céllal bírnának. A 
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Szeredre dűlő és a Határra dűlő között helyezkedik el a repülőtér, melynek területe 
rendezett, a lakóterület felől viszont markánsabb védővásítás szükséges. A lakóterület 
fejlesztésére szánt terület, mely a Szeredre dűlő és a Szent-Péteri úti dűlőn nyert 
elhelyezést, nagyságrendjét a repülőtér várható zajhatásaitól függően kell meghatározni. 
A vasútállomás É-i részén található Agiro Kft. területét É-ról védőfásítani, a 
lakóterületektől pedig véderdővel kell elválasztani. Ugyanez vonatkozik a Fertődi út K-i 
oldalán található lakóterületek és az ipari területek közötti területekre is. A 0366/2-es és a 
0360/2-es utak által közrezárt területen elhelyezkedő ipari-gazdasági területeket 
védőfásítással kell ellátni. Véderdő telepítése szükséges továbbá a vasút és a Kapuvári 
útra felsődűlő II.-től Ny-ra elhelyezkedő lakóterület közé. A lakóterületet megóvandó 
védőfásításra van szükség az Ikva-patak mentén a Kapuvári útra felső dűlő II.-nél. 
Védőfásításra van szükség továbbá a Kapuvári útra alsó dűlőn lévő ipari-gazdasági 
területek köré.  

A lakóterület K-felől kellő védettséget élvez az itt található kiskertek, ill. szőlőkertek 
miatt. Az aranyhegy, a Röjtöki úti dűlő, ill. a Határra dűlő területein majdan áthaladó M 
85-ös gyorsforgalmi út mentén, deflációt megelőző védőfásítás kívánatos. Fokozattan 
érvényes ez az Újhegy alatti homokbánya környékére. 

A település hulladéklerakásáról a regionális hulladéklerakó gondoskodik, melynek 
területe rendezett, védőfásítással ellátott. A tőle K-re elhelyezkedő honvédségi laktanya 
viszont elhanyagolt, gondozása nem megoldott. Fertőszentmiklós külterületének déli 
részét nagy kiterjedésű gyümölcsös, kisebb területen szántó, legnagyobb részét pedig 
erdő képezi. Az erdők faállománya változó, nagyrészt tűlevelű, lomblevelűvel tarkítva. 

A jelenlegi erdőterületek megtartása fontos feladat. Védelmi és egészségügyi 
rendeltetésük mellett a turisztikai hasznosításuk is megfontolandó. 

 

1.12.3. Fejlesztési koncepció 2016 

1. A déli lakóterületek tömbfeltáró útja kikerül a rendezési tervből, helyette be nem 
építhető zónát jelölnek fel. 

2. Különleges mezőgazdasági üzemi területet jelölnek ki a település déli részén, a 
Röjtöki úti dűlőnél 0313/1 0313/2 és a 0313/3 hrsz-ú telkeken. 

3. A nagy kiterjedésű délnyugati lakóterületeket csökkentik, mivel megvalósításuk még 
nem kezdődött el. 

4. Az önkormányzat hosszú távú elképzelése, hogy az északi üdülőterületek helyén 
kistérségi központot hozzanak létre, viszont annak megvalósulásáig az esetleges 
gazdasági területfelhasználást is támogatja az önkormányzat, ezért a 10 éves 
koncepcióban inkább a gazdasági területfelhasználás a cél. 
A területválasztást a szomszédos Petőháza és Fertőd illetve a vasút közelsége 
indokolja. 
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5. A tartalék temetőterületet megszüntetik, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
úgy látják, nincs szükség ekkora tartalék területre. Helyette telkeket alakítanának ki 
településközponti vegyes terület övezeti besorolással. 

       
6. A Csapod felé vezető út mellett a település déli határában kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület kijelölését tervezik a 0107/2, 0107/16 és a 0107/17 hrsz-ú telkeken, 
illetve a 0283/1-6 hrsz-ú telkek egy részén. 

7. Az M 85. sz. út kiépítéséhez szükséges anyaglelő területekhez bányaterületeket 
szükséges kijelölni. Ezért a település déli szántó területeit különleges bányaterületté 
minősítik át. 

Az M85.sz. út nyomvonala változott, ebből következik, hogy az eredeti nyomvonal és az új 
nyomvonal mentén változnak a területfelhasználások. 
 

A rendezési terv felülvizsgálat során az alábbi szempontok, elvek érvényesítésére 
törekedtünk: 

• az ökológiai folyosók megtartása, szerepük erősítése, 
• a feltárt táji jellegzetességek és természeti adottságok megőrzése, 
• a beépítésre nem szánt területek nagy részét kitevő mezőgazdasági területeken 

olyan beépítési lehetőségek meghatározása, amely a mezőgazdasági tájhasználatot 
nem korlátozza, de megakadályozza a termőföld oly mértékű elaprózódását, amely 
a táj károsodását okozó, sűrű rendezetlen beépítést eredményezne, 

• a védelmet igénylő területek, létesítmények elvárásainak biztosítása (pl.: nedves 
élőhelyek), 

• a működésük következtében egyes területek korlátozott használatát okozó 
létesítmények hatásának figyelembevétele (pl: utak, közműlétesítmények 
védőtávolsága). 
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Védőfásításra vonatkozó javaslatot tartalmaz a településszerkezeti terv: 

• gazdasági, ipari övezetek és lakóterületek közötti térségekben, 
• közlekedési területek határainál, 

 

Tájvédelmi szempontból a meglévő vízfelületek, vízfolyások és az azokat kísérő 
zöldterületek, fasorok, kisebb ligetes erdők döntő fontosságúak a táj karakterisztikájának 
megőrzése szempontjából.  

Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők 
megtartása, helyenként bővítése.  

Különösen fontos ez a kijelölt szabadidős-területek mentén, és az utakat kísérő erdők 
esetében.  

A közterületek, valamint a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek kialakításánál a 
kisalföldi növénytársulások jellegzetes fajait kell alkalmazni.  

A növényzettelepítésnél a zöldfelületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell 
venni, így: 

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

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

 

Ennek értelmében a 6.pontban meghatározott új Gksz területét védőfásítással lehatárolni 
szükséges a jövőben esetleg előforduló tájhasználati konfliktusok elkerülése érdekében. 

A Röjtökmuzsaji út mentén a maradvány út menti fásításhoz hasonlóan a fásítás pótlása 
szükséges az erdős részig. Egészségügyi, valamint esztétikai okok mellett az ökofolyosó- 
zöldfolyosó létrehozása a cél. 

A temető tartalékterülete jelenleg csak részben rendezett. Elhelyezkedése miatt várhatóan 
gyorsan beépül. Kialakítása során feltétlenül figyelni kell a szomszédságában lévő temető 
növényekkel való optikai és fizikai lehatárolására. A temető látogatók számára kegyeleti 
okokból, a lakók számára pedig a funkcionális különbség várható konfliktusai miatt. 

Az északi üdülőterületek átminősítse során feltétlenül figyelembe kell venni a 
szomszédságában lévő Eszterházy kastély parkját, annak védelmét. A tárgyi terület majdani 
funkciójától függetlenül a park területhatárig kifutó fás allé végére lezárásként egy félkör 
alakú többszintes optikai- fizikai lezárás szükséges. 

 Az átminősítésnél érdemes átgondolni a pillanatnyi és a látszat előnyöket, melyek ez 
esetben idővel súlyos konfliktusok forrásává válhatnak. 
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1.12.4. Javaslatok 

Zöldfelületi javaslatok, zöldfelület-szabályozás 

A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a 
zöldfelület mennyisége és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület 
önmagában is vonzó, de az értékes épített elemek védelméhez azok környezetének 
megfelelő kialakítása is hozzátartozik. 

Közlekedési területek zöldfelületein belül elsősorban az utcai fasorok hiányosságát 
szükséges pótolni. E telepítésre az esztétikai okokon túl a légszennyezés és a zaj 
terjedésének megakadályozására van szükség. A növényzet légszennyeződést szűrő és 
megkötő hatása közismert.  A Szerdahelyi utca és a Szent István utca arculatának 
egységesítése érdekében azonos, periódikusan ismétlődő utcai alkalmatosságok elhelyezését 
javasoljuk.  

(ii)  Táj- és természetvédelmi javaslatok 
A védett területeken extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő 

gazdálkodási módszerek alkalmazása javasolt mind az erdő-, mind a gyepterületeken. A 
kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében 
lehet. 
A külterületi erdők, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdőtelepítésnél a természetközeli 
állapot megteremtése javasolt. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem előtt 
tartani, valamint többszintű, változatos fajösszetételű sávok létrehozására kell törekedni. 
A mező-, erdőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a 
természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A 
gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág 
maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 
biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Erdő telepítése 
elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon 
történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, 
valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet.  
A vízfolyások természetes és természet közeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme 
érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat 
kell előnyben részesíteni. A települést közrezáró vízfolyások különleges értéket 
képviselnek.. Törekedni kell a természeteshez közelítő medrek megtartására. A természeti 
területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon élő 
szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  

A mezőgazdasági tevékenységek folytatása valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés 
során a természetes és természet közeli állapotú vízfelületeket, nádasokat, ligeterdőket és 
más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen természeti 
adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.  
A gazdálkodás során kiemelt fontosságú a felszíni-, felszín alatti vizek és a talaj 
szennyeződésének megakadályozása. A terület felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny. 
Ennek érdekében: 

• a vízfolyások, tavak mentén meglévő gyepeket, erdősávokat meg kell őrizni, a 
vízfolyások teljes szakasza mentén védő erdő illetve gyepsávok létesítésére kell 
törekedni, 
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• potenciális talaj- és vízszennyező forrás a műtrágyák és a növényvédőszerek 
használata. A gazdasági helyzet romlása és a mezőgazdaság szerkezetének 
átalakulásával napjainkban ugyan csökkent a felhasznált műtrágya és 
növényvédőszer mennyisége, de a gazdálkodók számának növekedése miatt a 
szakszerű mezőgazdasági vegyszerhasználat biztosítására (pl. gazdaköri tájékoztató 
előadások, szaktanácsadás) figyelmet kell fordítani. 

• a felszíni csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. A csapadékvíz csatornára 
szennyvíz nem köthető. 

 
Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 m-en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön 
jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok 
kijuttatása, elhelyezése. 
 

Utak környezetének rendezése 

A települést megközelítők szinte kizárólag közúton közelítik meg illetve hagyják el a 
községet. Ezért nagyon fontos a közutaknak és azok környezetének állapota, 
minősége, esztétikai képe.(Bevezető utcafásítás) Ennek a képnek a kialakításához – 
bel- és külterületen egyaránt - a következők szükségesek: 
• az utak burkolatának folyamatos javítása, karbantartása 
• az útszéli árkok tisztítása, a vízelvezetés biztosítása 
• a hiányos fa állomány pótlása 
• az utat kísérő növényzet (útpadkagyep) rendszeres (min. évi 5-6 alkalom) nyírása 

 

Telepítésre javasolt növények listája (belterület) 

A tájjelleg kialakítására alkalmas növényfajokat közöljük az alábbiakban. 

II. cikkely Fák 
Acer campestre Mezei juhar 

Acer platanoides Korai juhar 

Acer saccharinum Ezüst juhar 

Celtis occidentalis Nyugati ostorfa 

Corylus colurna Törökmogyoró 

Crataegus laev. 'Paul's Scarlet' Piros galagonya 

Fraxinus excelsior Magas kőris 

Gleditsia triacanthos 'Moraine' Lepényfa 

Koelreuteria paniculata Csörgőfa 

Platanus acerifolia Platán 

Prunus amygdalus Mandula 

Quercus cerris Cser 
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Sophora japonica Japánakác 

Tilia cordata Kislevelű hárs 

Tilia tomentosa Ezüst hárs 

Tilia tomentosa 'Szeleste' Ezüst hárs 

Ulmus pumila 'Puszta' Pusztai szil 

III. cikkely Cserjék 
Buddleia davidii 'Empire Blue' Nyáriorgona 

Buxus sempervirens Puszpáng 

Caryopteris clandonensis Kékszakáll 

Cotinus coggygria Cserszömörce 

Cotinus coggygria 'Royal Purple' Vörös cserszömörce 

Deutzia scabra 'Codsall Pink' Csipkés gyöngyvirágcserje 

Forsythia intermedia 'Lynwood' Hibrid aranycserje 

Hibiscus syriacus Mályvacserje 

Kerria japonica 'Pleniflora' Boglárkacserje 

Kolkwitzia amabilis Kínailonc 

Lavandula angustifolia Levendula 

Prunus tenella 'Kati' Törpe mandula 

Spiraea bum. 'Anthony Waterer' Pompás gyöngyvessző 

Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyöngyvessző 

Spiraea nipponica 'Snowmound' Nipponi gyöngyvessző 

Syringa meyeri 'Palibin' Törpe orgona 

Viburnum bodnantense Kikeleti bangita 

Viburnum 'Pragense' Prágai bangita 

Vitex agnus-castus Barátcserje 
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(a) Tájrendezési összegzés 

Napjainkban környezetünk minősége iránt megnövekedett igényekkel kell számolni. 
Esztétikai valamint a környezetet károsító elemek (levegő védelme, zaj, por) minél kisebb 
szennyező hatása miatt felértékelődött a zöldfelületek, közterületek, növényzet jelentősége. 
Mindemellett az egyre népszerűbb bel- és külföldi idegenforgalom valamint a helyi lakosság 
igénye is arra ösztönöz bennünket, hogy szépítsük környezetünket. 

Összességében megállapítható, hogy Fertőszentmiklós mind ökológiai, mind termelési 
potenciálban gazdag, elsősorban táji adottságainak köszönhetően. A település 
természetközeli környezete azonban egyben fokozott felelősséggel is jár. A további fejlődés 
fenntarthatósága többek között a táj- és természetvédelmi érdekek figyelembevételének 
mértékén múlik. Ahhoz, hogy az értékes adottságokat megtartsuk, és ráépítve akár üdülési-
rekreációs, akár ipari vagy gazdasági fejlesztéseket valósítsunk meg, a táj- és 
természetvédelmi szempontokat előtérbe kell helyeznünk.  

A külterületen bármilyen fejlesztéssel szemben előtérbe kell helyezni a táji-, természeti 
érdekeket nemcsak a védett terület, hanem a község egészének még meglévő 
természetközelisége, illetve táji értékei miatt is. 

1.12.5. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tájpotenciál adottságainak társadalmi célú érvényesítése során olyan 
tevékenységek nyilvánulhatnak meg, melyek az optimális társadalmi-gazdasági 
hasznosítástól eltérően a táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontják. Egyes 
tájhasználatok jellegükből adódóan elkerülhetetlenül kedvezőtlen hatásúak a szomszédos 
tájhasználatokra, jóllehet létüket a társadalmi–gazdasági érdekek indokolják. 

Adott táj, tájegység tájrészlet jellege a területhasználati módok gyakoriságától függ. 
Például az intenzíven hasznosított agrártérség éppen annyira egyhangú, azaz önmagában 
ugyanolyan egynemű, mint egy összefüggő erdőrengeteg. Bármely területhasználati mód 
tehát belülről nézve ugyanolyan egyforma. 

Az emberi tevékenység hatására keletkező új elemek és a tájban megjelenő 
folyamatok kedvezőtlen hatást egyrészt közvetlenül az egyes tájalkotó elemekre fejthetnek 
ki, másrészt közvetve csökkenthetik a táj ökológiai, ökonómiai és esztétikai 
teljesítőképességét. Az alábbiakban a tájelemek, a tájszerkezet és a tájpotenciál 
szempontjából kedvezőtlen momentumokat soroljuk fel: 

• Illegális hulladéklerakások, talaj, talajvíz szennyezés – lakóterületek, 
természeti területek 

• eltérő hasznosítású területegységek növényekkel való lehatárolásának hiánya 
mg. terület –lakóterület, mg. terület - üdülő terület 

• mezővédő erdősávok hiánya, a meglévők pótlása a külterület útjai mentén 
• utcafásítások hiánya, pótlása megnövekedett forgalom –lakóterület –védett 

term. területek 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 

    
I. katonai felmérés 1763-1787 II. katonai felmérés 1806-1869 
 

Fertőszentmiklós belterületének szerkezete jelentős változásokon esett át az elmúlt 220 év 
alatt. A mostani települést az 1700-as évek végén két település alkotta Szerdahely és Szent 
Miklós. A település belterületét a 18. században mindössze két hosszan elnyúló utca alkotta. 
Már az első katonai felmérés térképén is láthatók a szőlős kertek. 

A település az 1850-es években már Fertő Sz. Miklós néven szerepel a katonai felmérési 
térképen. Az 1782-es katonai térképen feltüntetett állapothoz képest jelentős változás nem 
történt a település belterületén. A település lakott részét a jelenlegi Mátyás király utca, Szent 
Imre utca, Szent István utca és Szerdahelyi utca alkotta. 

    
 1869-1887 

 



Fertőszentmiklós településfejlesztési koncepció 41 

T�P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

A XIX. századra csupán a Bezerédi utcával bővült a település Szerdahelyen. 

    
 Kataszteri térkép XIX. sz. 1980 
 
A két település 1905-ben egyesült. A XX. század végére Szerdahely területe jelentősen 
bővült. Északon több szabályos vonalvezetésű utca alakult ki, valószínűleg a vasút 
hatására. Ekkor nőtt össze Fertőszentmiklós Petőházával. Fertőszentmiklós déli része 
szinte változatlan maradt. 
 

 
Napjainkban 
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Az elmúlt 25 évben több utcával is bővült a település. Ekkor már az Ikva pataktól délre eső 
területek bővültek. Délnyugati oldalon a Lukinich Mihály utcával, keleten a Fenyő utca 
hálózatával. 

 
 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési 
ágak és a minőségi osztályok 

 
A településre jellemző a kertes gazdálkodás, a külterületeken nagy kiterjedésű 
gyümölcsösök és szőlők vannak, elsősorban a délkeleti oldalon, ahol a domborzati 
viszonyok is kedvezőek. 
A szántók minősége változó. 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 
kapcsolatos) 

 
A településen fellelhető szolgáltatások az alábbi ábrán láthatók. A 85. sz. úttól délre fekvő 
területek ellátottsága jobb, a közigazgatási központ is itt található. 
A város intézményi ellátottsága jónak mondható mind az oktatás mind az egészségügy mind 
a kereskedelem területén. 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 

Fertőszentmiklós alapvetően két településrészből áll, amelyeket az Ikva patak és a 85. számú 
főút választ el. 

A két településrész fejlődése eltérő volt az elmúlt évszázadokban. 

A déli rész sokáig szinte két párhuzamos utcából állt (Szent István utca, Mátyás király utca, 
Szent Imre utca), amelyek egyfajta orsós szerkezetet alkottak. 
Telkek hosszú keskeny szalagtelkek, a Mátyás király utca szakaszán fűrészfogas 
csatlakozással. 
A későbbi tömbfeltárások és a XX. században nyitott új utcák hálós szerkezetűek (Fenyő 
utca). A telek szabályosak, méretük jóval kisebb, a mai kor igényeihez igazodva. 
Északon, az egykori Szerdahely egyfajta halmazos szerkezetet mutat. A telkek szabályos 
alakúak, méretük 1000-1500 m2 körül változó. Csupán a városrész ősi magjára jellemzőek a 
szabálytalan szalagtelkek (Szerdahelyi utca). 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

 

A település útjai többnyire önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzat 
rendelkezik kialakított építési telkekkel. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

A város központjában a Szent István utcában a keskeny, hosszú hátsókertes telekszerkezet a 
jellemző. Az épületeket jellemzően utcafrontra helyezték, oldalhatáron álló beépítési 
móddal. A családi házak jellemzően földszintesek vagy földszint + tetőtér beépítésesek. 

 



Fertőszentmiklós településfejlesztési koncepció 45 

T�P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A markánsan elválasztott két településrész a megjelenésében is eltérő képet fest. A városon 
északról dél felé áthaladva azt tapasztalhatjuk, hogy míg északon az utcaszélesség szinte 
állandó, a beépítés intenzív, az épületek egyszintesek, áthaladva a 85. sz. főúton és az Ikva 
patakon a monotonitást teresedések, zöld területek oldják fel.  

A történelmi városrészeken meglehetősen sokféle épülettel találkozhatunk. Helyenként 
hagyományos falusias épületek is fennmaradtak, de sokat átalakítottak, csak a tömeg 
arányaiból és a beépítésből következtethetünk az eredeti háztípusra. 

    

A Rákóczi Ferenc utcában, a Szerdahelyi utcában és a Szent István utcában sok múlt század 
közepén épített polgárias lakóház maradt fenn. 

Városias beépítéssel elsősorban a központban találkozhatunk az iskola, templom és a 
városháza környékén.  

Városias beépítésű lakóházak jelentek meg az elmúlt években a szerdahelyi településrész 
nyugati határán is. A településen jelenleg csak itt találunk kislakásos társasházi lakásokat. Ez 
vonzerő lehet a fiatal családoknak. 

   Kápolna tér 

A délkeleti és a délnyugati részén a településnek a 2000-es évek elejére jellemző 
beépítésekkel találkozunk, kis telkeken alacsony tetőhajlásszögű épületekkel. 
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Ugyanez várható a településközpont bővítésénél, amelynek beépítése most kezdődik: 

 

A város feltárása a 85. sz. főút felől mindkét irányban üzemi épületekkel történik. 

 

Utcaképek: 

  Kassai utca 

Jellemző a sátortetős kockaház, a beépítés 
előkert nélküli, oldalhatáros, az épületek 
egyszintesek, a tetőtér nem beépített. 
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  Jókai Mór utca  

A Kassai utcához hasonló. 
 
 
 
 
 
 

 

  Bezerédi utca 

Az utcában jellemzően a XX. század közepén 
épült házak maradtak fenn. 
Jellemző a sátortetős kockaház, de találkozni 
hagyományos falusi épületekkel is. 
A beépítés előkert nélküli, oldalhatáros. 
 
 
 
 

 

 

  Mező utca 

Jellemző a sátortetős kockaház, és a 1980-90-
es évek kétszintes lakóházai. 
A beépítés előkertes, oldalhatáros, esetenként 
fűrészfogas. 
 
 
 

 

 

  József Attila utca kétszintes házai  

A beépítés előkertes, oldalhatáron álló, az 
épületek egykorúak, az utcakép egységes. 
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Szent István utca 

 

     

Kolozsvári utca 

 

  Szent Imre utca 

Az utcakép változatos, az épületek sokfélék 
(eltérő kor, stílus, eltérő szintszám, 
épületmagasság.) A beépítés oldalhatáron 
álló, vagy zártsorú. 
 
 
 

  Újtelep utca 

Az utcakép itt is változatos, a beépítés módja 
oldalhatáron álló vagy ikres. 
A Kolozsvári utca folytatásaként itt is széles 
az utca, így a házak és az útburkolat között 
zöld sáv húzódik. 
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1.14.6. Az épített környezet értékei 
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Fertőszentmiklóson két ősi településmag is fennmaradt a két eredeti település összenövése 
végett. A szerdahelyi részen a Szerdahelyi utca és a Mátrai utca alkotják, illetve ide tartozik 
a Bezerédj kastély és az akkori faluház is, amelyekkel együtt az egykori település „U” 
alakban helyezkedett el. Ezek az utcák már az első katonai térképen is láthatók. 
A telkek hosszúak, keskenyek. A két utca találkozásánál a Mátrai utca kiteresedik, a telkek 
szabálytalanok, aprók. Az épületek előkert nélkül, oldalhatáron állnak, általában 
egyszintesek. Némely hagyományos háztípusnál megjelent a polgáriasult „L” alakú beépítés, 
amely az utcaképet helyenként zártsorúvá tette. Az oldalkertek keskenyek, a beépítés az 
utcafronton intenzív. A mai épületállomány meglehetősen sokféle, az elmúlt 70 év jellemző 
háztípusai váltakozva jelennek meg. 
A szentmiklósi részen a Szent István utca, a Szent Imre utca, a Kolozsvári utca és a Petőfi 
Sándor utca eleje alkotja az ősi településmagot. A katonai térképeken kirajzolódik a 
többszörösen orsós szerkezet. A beépítés a szerdahelyihez hasonló, ugyanúgy a 
telekszerkezet és az épületállomány is, viszont az utcaszerkezet és a térarányok mások. Az 
itt található templommal, iskolával és városházával a központ megjelenése sokkal 
városiasabb. Több kétszintes épülettel találkozunk a központi részen, az utcák szélesebbek, 
több a kialakított parkoló. 
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1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

azonosító név 

1593 Kiserdőmelléke 

1594 Röjtöki Nagydomb (Emberölési-domb) 
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21432 Plébániatemplom 

21433 Községi Tanács 

21434 Szeredre-dűlő 

21435 Plébániatemplom mellett 

47660 I. Velux 

49068 Petőházi útelágazás 

49070 Kapuvári útra felső-dűlő 

49072 Lófuttató 

49073 Vámház 

55828 Malomközi rét 

56098 Vásárhelytől délre 

57618 Szt. István u.-Ifjúság u.-Petőfi u. közötti tömb 

76353 Lófuttató II. 

77331 Péter-dűlő 

89385 Rét- dűlő 

33059 Lésalja-dűlő 

43379 Muzsaji- hegy (összevont lelőhely) 

 
Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, 
ezért régészeti érdekű területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen 
környéke.  
A mai település helyén kereshetjük a középkori Szentmiklós (Nevegy) és Szerdahely 
régészeti emlékeit, ezért a régészeti érdekű területek közé tartozik a város teljes belterülete 
is. 

A település határában a régészeti lelőhelyek túlnyomó része az Ikva patak folyását két 
oldalról kísérő völgyoldalakon vagy alacsonyabb dombtetőkön található. Ezeken a 
területeken a jövőben további régészeti lelőhelyek előkerülése várható, ennek következtében 
az Ikva medrét két oldalról kísérő területek régészeti érdekű területnek tekintendők. 

 
Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők: 

1.14.6.4. műemlék, műemlékegyüttes 
 

Országos műemléki védelem alatt álló objektumok 

- Fertődi út elágazásánál kőfeszület, késő barokk 
- Petőfi u. Piéta-szobor  
- Petőfi u. Temető Kereszt és sírkövek, 1091 hrsz 
- Szent István u. R. k. templom 1256 hrsz. 
- Szerdahelyi u. (a híd mellett) Mária-szobor 

 
1.14.6.5. helyi védelem 
 

- Régi általános iskola 532/1 hrsz. 
- Kápolna és az előtte található köztéri szobrok 30 hrsz. 
- Katolikus népház épülete 519 hrsz. 
- A Bezerédj kastély épülete 213 hrsz. 
- A település több pontján található szobrok, kőkeresztek 
- Raktár épület 1486/1 hrsz. 
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1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Fertőszentmiklós földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a térség egyik közlekedési 
csomópontja A mai település úthálózati rendszerét alapvetően az állami utak nyomvonalai 
határozzák meg. A legjelentősebb szerepe a 85. számú útnak van.  

1.15.2. Közúti közlekedés 
 

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak alatt a 85. sz főközlekedési út nyomvonalában 
átépült, a 85. számú út régi nyomvonala a településen belüli közlekedés fontos része maradt.  

Fertőszentmiklós úthálózata kiépült, a belterületen található utak szinte kivétel nélkül szilárd 
burkolatúak. Az úthálózat 70%-ánál az útkezelő az önkormányzat, 30%-ánál pedig a 
Közútkezelő Kht.  

Térségi kapcsolatai az előbbi utakon bonyolódnak: 

- 85. számú főközlekedési út 
- 8519. számú összekötő út: Fertőszentmiklós – Petőháza – Fertőszéplak nyomvonal 
- 8521. számú összekötő út: Fertőszentmiklós – Fertőd – Sarród – Fertőújlak 

nyomvonal 
- 8627. számú összekötő út: Fertőszentmiklós – Röjtökmuzsaj község nyomvonal 
- 8622. számú összekötő út: Fertőszentmiklós – Csapod nyomvonal 
- 85311. számú összekötő út: Fertőszentmiklós – Vasútállomás nyomvonal. 

 
A közúti utazások 70%-a személygépkocsival, 22%-a autóbusszal, 8%-a egyéb közlekedési 
eszközzel történik.  

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 
 

Fertőszentmiklós, Fertőddel és Petőházával tart fenn az átlagosnál szorosabb közlekedési 
kapcsolatot, ahol többnyire autóbusszal és személygépkocsival érik el az emberek 
munkahelyeiket, a diákok iskoláikat, a szórakozni vágyók a különféle szolgáltatást nyújtó 
intézményeket. Továbbá a hivatalos ügyek intézéséhez (pl. Okmányiroda) is Fertőd városát 
(legközelebbi város) veszik igénybe.  

A Fertőszentmiklós Város tömegközlekedési ellátottsága jobb, mint az országos átlag. A 
település lakossága mind vasúton, mind pedig autóbuszon kiválóan megközelíthető. Az 
utazások 70%-a közúton, 30%-a pedig vasúton történik.  

Autóbuszon naponta 45 járatpár biztosítja a személyforgalmat.  

 

1.15.3.2. kötöttpályás 
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Fertőszentmiklós önálló vasútállomással rendelkezik. Két vasúti nyomvonal találkozik a 
településen, az egyik a Győr-Sopron, a másik a Fertőszentmiklós-Pamhagen-Neusiedlersee 
vasútvonal. E nyomvonalak elsősorban a nagyközség nyugati irányú és nemzetközi 
kapcsolatai miatt jelentősek. Sopron–Győr irányába napi 12 vonatpár áll meg. 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
Jelenleg 2,6 km megfelelő burkolatminőségű kerékpárút áll a lakosság és a turisták 
rendelkezésére. A meglévő úthálózat tulajdonképpen alkalmas a kerékpáros közlekedés 
biztonságos elvezetésére. 
 

1.15.5. Parkolás 

A parkolás a település központi helyein megfelelő, elegendő kiépített parkoló áll 
rendelkezésre. 

1.15.6. Légi közlekedés 

Fertőszentmiklós nyugati területeinek határán működik az ország „magán” repülőtereinek 
egyike. Az elmúlt időszak országos értékelése szerint szerepe-jelentősége egyre nagyobb. 

Turisztikai – üzleti jelentősége folyamatosan növekszik, így létével – fejlődésével, egyéb 
közlekedési ágazatokra gyakorolt hatásával számolni kell. 

Területigénye – járulékos előírásaival a község nyugati irányú fejlesztésével feltétlenül 
számba veendő. 

 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 
 

A községben 1977–1980 közötti időszakban víztorony létesül, és vezetékes vízhálózatot 
építettek. 
A településen napjainkban a közüzemi ivóvízhálózat 25,4km hosszú, ami 100 százalékos 
kiépítettséget és 99 százalékos rákötési arányt jelent. 
 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 
 
A települési közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 99 százalékos, a bekötések 
aránya 75 százalék. Fertőszentmiklós szennyvízét – további 12 település szennyvízével 
együtt - a fertőendrédi szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli. 
 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
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1.16.2. Energia 

1.16.2.1. Villamosenergia-ellátás 
 

 Fertőszentmiklós Önkormányzat területének villamos energia ellátása a 
Sopronkövesd 120/35/20 kV-os transzformátorállomásból induló Kapuvár 1. és 
Kapuvár 2. 20 kV-os gerincvezetékekről történik. 

A település területén lévő kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 14 
(tizennégy) db 20/0,4 kV-os közcélú transzformátorállomás szolgál. 

Az ipari és mezőgazdasági fogyasztók ellátása külön ipari transzformátor-
állomásokról történik (VELUX, WOLF, Nádüzem, KPM, Vegyesipar, Hungaropro, 
Reptér, Politech, TSZ). 

 

A kommunális transzformátorállomások terhelése a névlegesnek kb. 60 %-a, tehát 
ezek terhelése az állomások átalakítása nélkül növelhető 40 %-kal.   

A település természetes kommunális villamos energia fogyasztásának növekedése 
fedezhető a meglévő transzformátorállomásokról. 

A Kapuvári útra felső dűlő területén tervezett üdülő és lakóterületeken, a Szeredre és a 
Szentpéteri dűlő területén tervezett gazdasági lakó és különleges termálterületeken 
keresztül halad a Fertőszentmiklós 20 kV-os szárnyvezeték. Az építési területek 
felszabadítása érdekében a következőket kell elvégezni: 

- A meglévő szárnyvezetéket ki kell váltani, új nyomvonalra kell terelni kb. 
1850 fm hosszban.  

- A meglévő 20 kV-os leágazásokat át kell terhelni az új nyomvonalon haladó 
szárnyvezetékre. A K-i irányba induló leágazásokat rövidíteni kell, a Ny-i 
irányba indulókat pedig meg kell hosszabbítani az új nyomvonalig. 

- A Fertőszentmiklós MÁV (GYSEV) 20 kV-os leágazást kb. 350 fm 
hosszban át kell építeni és szárnyvezetékké kell átminősíteni.  

- A Reptér 20 kV-os leágazást az áramszolgáltató át kell vegye a fogyasztótól 
és erről kell indítani új leágazásokat.   

A településszerkezeti tervben a következő kijelölt területek villamos energia ellátását 
vizsgáljuk: 

 1. Hétvégiházas terület ( 0376 hrsz területek) 

A település ÉNy-i részén helyezkedik el ez a rendezési terület, a Kapuvári Útra Dűlő 
II. Ny-i részén, a 0376/12 hrsz út K-i és Ny-i oldalán. 

A területen keresztülhalad a Sopronkövesd-Kapuvár 1. 20 kV-os gerincvezetékről 
leágazó Fertőszentmiklós 20 kV-os szárnyvezeték, amely kiváltásra kerül. Villamos-
energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- az új 20 kV-os leágazáshoz kb. 250 fm hosszban felhasználható a 
Fertőszentmiklós VI. Tr. meglévő leágazása (a meglévő és az új 
szárnyvezetékek közötti szakasz), majd ezt meg kell hosszabbítani kb. 50-100 
fm hosszú új vezetékkel a terület súlypontjáig     
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- új környezetbe illő típusú transzformátorállomás létesítése az építési terület 
súlypontjában 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
lakóterület felosztása, a létesítendő utcák és a fogyasztók számának 
függvényében    

 

 2. Tervezett lakóterület az 1747, 1762/12 és 1762/2 hrsz utak által határolt 
terület. 

A település ÉNy-i részén helyezkedik el, az I. jelű területtől K-i irányban. Ezen a 
területen is keresztülhalad a Sopronkövesd-Kapuvár 1. 20 kV-os gerincvezetékről 
leágazó Fertőszentmiklós 20 kV-os szárnyvezeték, amely kiváltásra kerül. 

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

 

- új 20 kV-os leágazás építése kb. 50-100 fm hosszban az 1762/60 hrsz út 
mentén a terület súlypontjáig 

- új környezetbe illő típusú transzformátorállomás létesítése az építési terület 
súlypontjában 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
lakóterület felosztása, a létesítendő utcák és a fogyasztók számának 
függvényében 

 

 3. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  (0359 hrsz területek) 

A település Ny-i részén helyezkedik el, a Soproni út D-i oldalán, a meglévő ipari 
területtől Ny-ra.  

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- új 20 kV-os leágazás létesítése a Reptéri 20 kV-os leágazástól a 0357/12 hrsz 
út mellett kb. 260 fm hosszban 

- új környezetbe illő típusú transzformátorállomás létesítése a fogyasztási 
súlypontban 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében 

 

 4. Ipari, gazdasági terület (1747/29 hrsz terület) 

A település Ny-i részén helyezkedik el, a meglévő ipari területtől D-i irányban. 
Keresztülhalad a területen a nevezett 20 kV-os szárnyvezeték, amely kiváltásra kerül.  

 Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- új 20 kV-os leágazás létesítése a Reptéri 20 kV-os leágazástól kb. 50 - 100 fm 
hosszban 

- új környezetbe illő típusú transzformátorállomás létesítése az építési terület 
súlypontjában 
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- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
lakóterület felosztása, a létesítendő utcák és a fogyasztók számának 
függvényében 

 

 5. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület  (0351/19 hrsz terület) 

A rendezési terület középső részén helyezkedik el, a területen található a TSZ 20/0,4 
kV-os VOTR típusú trafóállomás.  

Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- meglévő trafóállomás átépítése az igényelt és a meglévő teljesítményeknek 
megfelelő teljesítményűre és típusúra, valamint az új szárnyvezetékre 
csatlakozás 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése az 
állomástól, a terület felosztása, a létesítendő utak és a fogyasztók számának 
függvényében   

 

 

6. Kertvárosias és falusias építési terület (a 0351/92 hrsz-ú telek és a 
beépített településrész közötti terület) 

A település Ny-i részén helyezkedik el, az új elkerülő út és a 0350/1 hrsz utak között. 
Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- 20 kV-os leágazás létesítése a meglévő 20 kV-os szárnyvezetéktől a 0350/1 
hrsz út mellett, Ny-i irányba kb. 500 fm hosszban, majd É-i irányba kb. 300 fm 
hosszban a terület súlypontjáig 

- új OTR 20/400 „fej” típusú transzformátorállomás(ok) létesítése a fogyasztási 
súlypontban 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében    

 

7. Különleges termál üdülő terület (a 0342/16 hrsz terület) 

A település Ny-i részén helyezkedik el a 0350/1 hrsz út D-i oldalán, a 0342/3 hrsz út 
K-i és Ny-i oldalán, a VII. jelű rendezési területtől K-re. Villamos energia ellátásához 
a következő munkálatok szükségesek: 

- a volt TSZ trafó (VOTR 20/0,4) átalakítása úgy, hogy az V. jelű terület 
ellátásán kívül biztosítsa a VIII. jelű terület villamos energia ellátását is  

- kisfeszültségű földkábeles elosztóhálózat létesítése a fogyasztók számának és 
elhelyezkedésének függvényében    

 

8. Falusias építési terület (a 0342 és 0349 hrsz területek) 

A település Ny-i részén helyezkedik el a 0342/3 hrsz út K-i és Ny-i oldalán, a VII. jelű 
rendezési terület K-i oldalán. Villamos energia ellátásához a következő munkálatok 
szükségesek: 
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- 20 kV-os leágazás létesítése a 20 kV-os szárnyvezetéktől, illetve ennek 
meghosszabbítása a 0342/3 hrsz út mellett kb. 400 fm hosszban 

- új OTR 20/400 „átmenő” típusú transzformátorállomások létesítése a 
fogyasztási súlypontban 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében    

 

 9. Ipari, gazdasági terület (212-220 hrsz területek)    

A település központi részén helyezkedik el, a Szerdahelyi út és a Soproni út ívének D-i 
oldalán.   

 Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- amennyiben a WOLF PLASTIC bővítése történik, úgy ennek a  
transzformátorállomásnak a bővítése az igényelt teljesítmény függvényében; 
amennyiben új fogyasztók jelennek meg, új trafóállomás létesítése az építési 
terület súlypontjában 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
meglévő OTR állomástól (Mező utca) vagy az új állomástól a fogyasztók 
elhelyezkedésének és számának függvényében    

 

 10. Ipari, gazdasági terület (045 hrsz terület)    

A település K-i részén helyezkedik el, a KPM és a Vegyesipartól D-i irányban, a 045/1 
és 043/2 hrsz utak között.  

 Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- új 20 kV-os leágazás létesítése a meglévő 052/2 hrsz úttal párhuzamosan 
haladó 20 kV-os gerinc jellegű vezetékről kb. 200 fm hosszban    

- új OTR 20/400 „fej” típusú transzformátorállomások létesítése a fogyasztási 
súlypontokban 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében    

 

 11. Tartalék ipari, gazdasági terület (039 hrsz terület)    

A település K-i részén helyezkedik el, a VELUX-tól D-i irányban, a 043/2 hrsz úttól 
K-re, a XI. jelű terület K-i oldalán.   

 Villamos energia ellátásához a következő munkálatok szükségesek: 

- új 20 kV-os leágazás létesítése a meglévő 052/2 hrsz úttal párhuzamosan 
haladó 20 kV-os gerinc jellegű vezetékről a 058/2 hrsz és a 041 hrsz utak 
mellett K-i irányba kb. 500 fm hosszban, a 043/2 hrsz úttal párhuzamosan É-i 
irányba kb. 500 fm hosszban és 300 fm hosszban K-i irányba (a végső 
ütemben)    

- új OTR 20/400 „fej” típusú transzformátorállomások létesítése a fogyasztási 
súlypontokban (előreláthatólag 3 db) 



Fertőszentmiklós településfejlesztési koncepció 58 

T�P T A L E N T − P L A N  Kft.  9023 Győr, Richter J. u. 11.; Tel: 96/ 418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu 

 

- kisfeszültségű szigetelt légkábeles vagy földkábeles elosztóhálózat létesítése a 
fogyasztók számának és elhelyezkedésének függvényében    
 

Az új 20 kV-os leágazásokra, az új transzformátorállomások kiépítésének javasolt 
helyére, a kisfeszültségű elosztó hálózatokra, valamint a 20 kV-os szárnyvezeték 
nyomvonal-módosítására - igény esetén - a későbbiek során, külön megrendelésre 
elkészített kiviteli terv részletes leírást fog tartalmazni. 

A területet ellátó középfeszültségű elosztóhálózat több MW-nyi többlet-teljesítmény 
átvitelére is alkalmas. 

1.16.2.1. Gázellátás 
 

A tervezett fejlesztések gázellátását alapvetően 2 rendszerre szerveztük. 

A település K-i oldalát a meglévő gázelosztó hálózatra csatlakoztattuk, megfelelő 
keresztmetszetű pontokon. 

A település Ny-i oldalát az új gázfogadó állomástól kiépítendő gerincről tápláljuk meg. 

- A Petőházi u. – Ikva utca alatti terület fejlesztését gázellátási szempontból a D-i oldalon 
húzódó D110 KPE gerincről történő leágazás biztosítja. A létesülő telkek 2 gerincről 
kapnak gázt. A vezetékhálózati rész egységesen D63 KPE mérettel építendő ki. 

- A tervezett iparterület bővítés részére önálló D110 KPE vezetékkiépítést terveztünk. 
 

A Ny-i oldal gázellátását a 2. sz. gázfogadó állomásról 3 db főággal biztosítjuk: 

- A felső dűlői lakóterület, valamint az üdülőterület fejlesztése részére a fogadóból 
kiinduló D160 KPE mérettel. A gerincről a tényleges telekosztásoknak megfelelően D63 
KPE hálózat létesíthető. 

- A Szeredre dűlő részére hasonló módon hozható létre D110 gerincvezeték. Az utcákban 
D63 KPE hálózatot terveztünk. Ez a gerinc látja el a repülőteret is gázzal. 

- A Szentpéteri dűlő gázellátását teljesen analóg módon alakítottuk ki. Lehetőséget 
biztosítottunk az ütemezett megvalósításra, azáltal, hogy a terület önállóan 
szakaszolható. A belső gázhálózat D63 KPE mérettel létesül. 

 

A gázvezeték-hálózat teljesen kiépített a nagyközség területén. A 2007. évi adatok alapján a 
lakások 78 százaléka csatlakozott a gázhálózatra. 

Az elektromos energia ellátás tekintetében mind a kiépítettség, mind a rákötöttség aránya 
100 százalékos. 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás  

 
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 
hírközlési építmények) 
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Fertőszentmiklóson a távbeszélő hálózat kiépült, valamennyi mobiltelefon és hírközlési 
szolgáltató 100 százalékos lefedettséggel rendelkezik. A nagyközség közigazgatási határán 
belül 1993 óta helyi kábeltelevíziós hálózat működik. 
A településen kiépült a korszerű csillagpontos kábeltévé hálózat, melyet BTEL szolgáltató 
üzemeltet. A műsorszolgáltatás Fertő-part Televízió végzi további 5 településsel közösen 
(Fertőd város, Fertőszéplak község, Hegykő község, Petőháza község, Sarród község) 

A kiépítet infrastruktúra alkalmas szélessávú informatikai adatszolgáltatásra. 

A településen minden –Magyarországon engedéllyel rendelkező– mobilszolgáltató elérhető 
és a hálózatok biztosítják a HSPA alapú mobil adattovábbítást, mely lehetővé teszi a mobil 
internet szolgáltatást. A legújabb fejlesztések eredményeként egyes szolgáltatók megjelentek 
a 4G adattovábbítás lehetőségével. 

A Telenor Magyarország Zrt. adatszolgáltatása szerint a 4G ellátását biztosító fejlesztés 
folyamatban van, amelyet a meglévő állomások bővítésével, vagy meglévő társszolgáltatói 
tornyokra történő betelepüléssel fognak elvégezni. 

Az állomás Antenna  
Cím / 
hrsz. EOV  

neve kódja státusza  jellege 
magas -

ság    X Y 

Fertőszentmiklós GY-0129 Élő 
torony  
- idegen 58 

Szent 
István u. 
89. 
460/1 
hrsz. 
(Telekom 
torony) 486740 251644 

 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 

A helyzetfeltáró, állapotfelmérő munka folyamán viszonylag nagytömegű és sokrétű 
információ gyűlik össze, melyeket valamilyen formában rendszerezni, kezelni kell. Ez 
tulajdonképpen értékelést jelent, ami arra irányul, hogy miként lehet a feltárt tényezőket a 
stratégiánál figyelembe venni. 

A stratégiai tervezés egyik közkedvelt módszere a SWOT-analízis. Lényegében a belső és 
külső környezetet kapcsoljuk össze, keresve mindazokat a feltételrendszereket, amik a jövőt 
hordozzák, tehát erősségét adják a településnek. Megállapítjuk azokat a tényezőket, amik 
viszont akadályozzák a jövőt, gyengítik a rendszer működését, s ezáltal majd valamilyen 
szintű beavatkozást is igényelnek.  

A lehetőségek közé azokat soroljuk, amelyek a fejlesztés újabb tereit jelentik, így más 
kapcsolatokat, további erőforrások megjelenését kínálhatják, vagy éppen a rendszer belső 
adottságainak átértékelését, azok megváltoztatását szorgalmazzák.  
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A veszélyek közé sorolhatók azok a tényezők, amelyek akadályozhatják a jövőt, az egyes 
rendszerelemek aktivitását fékezhetik. Ezek megszűntetése elsősorban nem a 
területrendszerből következik, hanem a külső, független hatásokból. 

Erősségek Gyengeségek 

- Kedvező földrajzi elhelyezkedés 

- A határ közelsége 

- Vasútvonal és a 84-es, 85-ös út közelsége 

- Hasznosítható helyi humán infrastruktúra 

- Alacsony munkanélküliség 

- Jó közműellátottság 

- A hulladékszállítás és –elhelyezés 

megoldottsága, 

- Kedvező településkép 

- Negatív természetes szaporodás 

- Vállalkozói aktivitás gyenge 

- Az idegenforgalom kihasználatlansága 

- Nincs szervezett turizmus 

- Kevés szálláshely 

Lehetőségek Veszélyek 

- Új, közművesített telkek kialakítása 

- Térségi központ kialakítása 

- Termálvízkincs 

- Borkultúra 

- Határon túli munkavégzés 

- Falukép kialakítása 

- Kultúra területén működő erős civil 

szerveződések 

- A zöldfelületi rendszerek minél jobb 

kihasználása, fejlesztése 

- Turizmus fejlesztése 

- Elvándorlás 

- Új telkek kialakítási nehézségei 

- Munkaerőhiány fellépése 

- A közintézmények állagának romlása 

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A településen probléma a lassan fogyó lakónépesség. A korábbi koncepció több 
területen jelölt ki lakótelkek kialakítására alkalmas területeket. Ezeket az önkormányzat 
most felülvizsgálta, és az elmúlt évek tendenciái alapján a tartalék lakóterületek 
csökkentése mellett döntött. 

 
A turizmus terén nehéz a fejlesztés, mivel a szomszédos Fertőd építészeti és kulturális 

örökségével Fertőszentmiklós nem versenyezhet. 
 
Fertőszentmiklósnak a mikro térségben betöltött szerepe viszont jelentős. Ezt a 

központi pozíciót kívánják tovább erősíteni egy új térségi központ kialakítására 
lehetőséget adó különleges terület kijelőlésével. 
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A település vezetése felismerte, hogy fontos a vonzó településkép kialakítása, és azért 
sokat is tettek már az elmúlt években is. A zöldfelületi rendszerek fejlesztése és bővítése 
elkezdődött, és további fejlesztéseket terveznek. 

 
Közlekedési csomópontok fejlesztésére van szükség, elsősorban két csomópontban 

tervezik körforgalom kialakítását: 
- a Vadász utca – Kolozsvári utca – Mátyás utca – Virágvölgy utca kereszteződésében 

és 
- a 85 sz. út Gksz területeket átszelő részén. 
 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

Általánosságban elmondható, hogy egy városnak ma már nem elég megfelelő 
infrastruktúrát, befektetési területeket, jól képzett munkaerőt kínálnia a befektetések és a 
siker reményében. Olyan aspektusok értékelődtek fel, mint az általános imázs, az 
építészeti arculat (amelyben beletartoznak a gondosan ápolt örökség mellett az innovatív, 
modern megközelítések, jellegadó új elemek is), a zöldterületek, környezet, a város 
fenntarthatósága, kulturális kínálata – mindazok, amelyek kellően vonzó lakóhellyé is 
teszik. 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

 

Fertőszentmiklós közigazgatási területén a településszerkezeti sajátosságok alapján 2 fő 
településrész került lehatárolásra. A város területén keresztül folyó Ikva patak két részre 
osztja a valamikor különálló két települést. 
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1. Szentmiklós 
Régi és új kialakítású lakótömbök alkotják, keletről iparterületek határolják. 
Itt az ősi településmagban található a település közigazgatási központja, az iskola, a 
templom és a temető. 
Legújabb lakóterületei nyugati határán a Lukinich Mihály utca, és keleti oldalán a Fenyő 
utca. 
Az ősi városmaghoz egy újonnan létrehozott vegyes településközponti terület 
kapcsolódik, ennek beépítése most kezdődik el. 
 

2. Szerdahely 
Többnyire új lakótömbökből áll, délről iparterületek, északról a vasút és iparterületek, a 
Nádgazdaság és egy újabb kialakítású lakóterület határolják. A Wolf Plastics kft 
telephelye beékelődik a lakótömbök közé. 
Önálló intézménye az óvoda, és itt található Szeredi-kegyhely kápolna. 
Nyugati határában egy beépítetlen új lakóterület található. 

 

4. JÖVŐKÉP 

4.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetére vonatkozóan 
 

A településfejlesztési koncepció alkalmat kínál az önkormányzat számára ahhoz, hogy 
ezekből a megállapításokból, és más, aktuális forrásokra támaszkodva megalkossa a 
települési szándékok és külső gazdasági, környezeti lehetőségeknek leginkább megfelelő 
települési jövőképet. 

Fertőszentmiklós jövője azon múlik, sikerül-e erőforrásait, adottságait környezettudatos és 
innovatív módon kihasználva vonzóvá, fenntarthatóvá válnia az itt élők, tanulók, az itt 
működő és befektetési lehetőséget kereső vállalkozások és az idelátogatók szemében.  

Fontos kérdés az is, hogy, sikerül-e versenyképesnek maradnia a szűkebb és tágabb térség 
hasonló nagyságú, lélekszámú településeivel szemben. 

4.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

Fertőszentmiklós a Soproni kistérség egyik mikro térségi központja, ami jelenleg az oktatás 
terén tölt be fontos szerepet. 

Fertőszentmiklóson létesült tanuszoda. 
A célok között szerepel még: 

- Iskolabuszok vásárlása (Fertőddel együtt) 
- Óvoda akadálymentesítése 

A hosszú távú elképzelés között szerepel a Nádgazdaság helyén egy tréségi központ 
kialakítása. 
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5. CÉLOK 

5.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 

A településfejlesztési koncepció átfogó célja a település versenyképességének javítása, 
vonzerejének fokozása a meglévő adottságainak kihasználására és erőforrásainak 
fenntartható módon való hasznosítására alapozva. 

 

1. Vonzó, dinamikus települési arculat megteremtése, egy befektető-és 
látogatóbarát település közszolgáltatási színvonalának emelése 

A településközpont és zöldterületek funkcióbővítő fejlesztése, intézményeinek fokozatos 
felújítása elősegíti a község megtartóerejét, emellett ösztönzi a kereskedelmi és turisztikai 
szolgáltatások bővítését, így közvetetten növelheti a település gazdasági versenyképességét. 

Az önkormányzat hosszú távú elképzelése, hogy az északi üdülőterületek (Nádgazdasági 
Zrt.) helyén kistérségi központot hozzon létre. 

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a településkép vonzóbbá tételére, átfogó, részletes 
zöldfelületi tervet készíttet a központra, és az utcafásítások kialakítására is gondot fordít. 

 

2. Lakóterületi fejlesztések 

Új építési telkek kialakításával az önkormányzat továbbra is kielégíti a településre költözők 
igényeit, ezáltal támogatja népességszám növekedését. A lakótelkek kialakításához jelenleg 
elegendő tervezett lakóterület áll rendelkezésre. A hatályos terven jelölt délnyugati nagy 
kiterjedésű lakóterületek egy részét visszaminősítik. 

A tömbfeltáró utakat is felülvizsgálták, ott ahol megvalósításuk egyelőre nem 
megvalósítható, a kiszabályozás helyett csak a területbiztosítással adnak lehetőséget a 
későbbi megvalósításra. 

 

3. Kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek megújítása, és bővítése 

A szórakozási és sportolási lehetőségek bővítése a község minden lakójának fontos lehet 
(fiatalok, családosok, nyugdíjasok), ezzel javíthatók a helyben lakók identitása, kezelhetők a 
társadalmi kohéziós problémák.  

 

4. Fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtése 

Új gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell a községbe telepíteni, a meglévő 
cégek bővülési szándékát támogatni.  
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
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1. sz. módosítás: 
A déli lakóterületek tömbfeltáró útja kikerül a rendezési tervből, helyette be nem építhető 
zónát jelölnek fel. 

2. sz. módosítás: 
Különleges mezőgazdasági üzemi területet jelölnek ki a település déli részén, a Röjtöki úti 
dűlőnél 0313/1 0313/2 és a 0313/3 hrsz-ú telkeken. 

3. sz. módosítás: 
A nagy kiterjedésű délnyugati lakóterületeket csökkentik, mivel megvalósításuk még nem 
kezdődött el. 

4. sz. módosítás: 
Az önkormányzat hosszú távú elképzelése, hogy az északi üdülőterületek helyén kistérségi 
központot hozzanak létre, viszont annak megvalósulásáig az esetleges gazdasági 
területfelhasználást is támogatja az önkormányzat, ezért a 10 éves koncepcióban inkább 
olyan különleges terület kijelölése a cél, amely lehetővé teszi a gazdasági tevékenységet is. 

Mivel a terület a fertődi kastély parkjával szomszédos, javasolt valamilyen átmeneti zóna 
kijelölése is. Javasolt a park területhatárig kifutó fás allé végére lezárásként egy félkör alakú 
többszintes optikai- fizikai zöldfelületi lezárás kialakítása. 

A területválasztást a szomszédos Petőháza és Fertőd illetve a vasút közelsége indokolja. 
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5. sz. módosítás: 
A tartalék temetőterületet megszüntetik, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy 
látják, nincs szükség ekkora tartalék területre. Helyette telkeket alakítanának ki 
településközponti vegyes terület övezeti besorolással. 

6. sz. módosítás: 
A Csapod felé vezető út mellett a település déli határában kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület kijelölését tervezik a 0107/2, 0107/16 és a 0107/17 hrsz-ú telkeken, illetve 
a 0283/1-6 hrsz-ú telkek egy részén. 

7. sz. módosítás: 
Az M 85. sz. út kiépítéséhez szükséges anyaglelő területekhez bányaterületeket szükséges 
kijelölni. Ezért a település déli szántó területeit különleges bányaterületté minősítik át. 

Az M85.sz. út nyomvonala változott, ebből következik, hogy az eredeti nyomvonal és az új 
nyomvonal mentén változnak a területfelhasználások. 

8. sz. módosítás: 
A kapuvári útra felső dűlő II. területén tervezett nagy kiterjedésű üdülőterületet kiveszoik a 
tervből, mivel a kialakítása nem kezdődött el. A területtől nem messze halad el a vasút, ez is 
csökkenti a terület üdülőként történő hasznosításának esélyeit. 

Mivel már volt érdeklődő a terület gazdasági hasznosítására, a tulajdonosokkal egyeztetve az 
önkormányzat a terület egy részének kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté történő 
átminősítése mellett döntött. 

 

4. MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
 

A község önkormányzata, pontosabban a polgármester felel a fejlesztések megvalósulásáért. 
Az önkormányzat mindig támogatólag lép fel a település pozitív megítélését elősegítő 
fejlesztések mellett. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a település 
tovább fejlődhessen, szépülhessen. Az állami fejlesztéseket csak nagyon nehezen lehet 
befolyásolni, sürgetni, ezért ezek vagy elmaradnak, vagy csak hosszú évek, évtizedek 
múltán valósulnak meg, ami komoly gondokat, ellentmondásokat okoz. Megoldást 
jelenthetne például az állami úthálózat települések belterületén áthaladó útszakaszainak 
önkormányzati kezelésébe, karbantartásába adása. Ezzel a településen egységes utcahálózat 
jönne létre. 
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Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat 
rendjére 
 

A koncepcióról és a rendezési terv felülvizsgálatról az önkormányzat folyamatosan 
tájékoztassa a lakosságot és a helyi civil szervezeteket, egyházakat, hogy az ő érdekeik is 
tudjanak érvényesülni. 

 


