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1. ELŐZMÉNYEK  

 
Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a településfejlesztési koncepciója 
elkészítését, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – szabályozási terv felülvizsgálatát. 
A Képviselő-testület a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályait a 7/2017. (III.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el.  
 

Tényő község hatályos településfejlesztési és településrendezési eszközei: 

Településfejlesztési koncepció: elfogadva a 91/2003. (XI.7.) ök. határozattal 
Településszerkezeti terv: elfogadva  a 75/2005. (XI.28.) Kt. határozattal 
módosítva    a 89/2008. (X.6.) KT határozattal, 
    a 97/2010. (XI.15.) KT határozattal,  
    a 86/2012. (IX.24.) KT határozattal 
Helyi építési szabályzat: elfogadva  a 9/2005. (XI.30.) ök. rendelettel 
módosítva    a 10/2008. (X.15.) ök. rendelettel, 
    a 5/2010. (XI.22.) ök. rendelettel, 
    a 6/2010. (XI.22.) ök. rendelettel,  
    a 11/2012. (IX.28.) ök. rendelettel 
 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálatának oka: 

A 314/2012.((XI.8.) Kormányrendelet szerint a településszerkezeti tervet 10 évente felül kell 
vizsgálni, s a hatályos településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak meg kell feleltetni.  
A hatályos tervekben foglaltakkal kapcsolatosan a lakosság, a településen tulajdonnal bíró polgárok is 
jeleztek változtatási igényeket, kérvényeztek változtatásokat. 
 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálatának célja: 

A településfejlesztési koncepció kiegészítése a településrendezés megalapozására szolgáló 
településfejlesztési programmal, aktualizálása az elfogadása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett 
fejlesztésekre, megváltozott magasabb rendű jogszabályokra tekintettel. 
A településfejlesztési koncepció felvázolja a település jövőképét, a fejlesztések célrendszerét, az 
ezekhez kapcsolódó legfontosabb feladatokat. 
 
Településszerkezeti terv készítése az országos és a megyei területrendezési terveknek megfelelően, 
az egyes ágazati fejlesztések figyelembe vételével, a közösségi és egyéni igények, fejlesztési 
szándékok szinkronba hozásával. 
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése a megváltozott magasabb rendű jogszabályok 
figyelembe vételével, a hatályos terv elkészítése óta felmerült problémák megoldásával, igények 
kezelésével. 
 

A településfejlesztési és településrendezési eszközök felülvizsgálatának hatásai: 
 
A képviselő-testület által elindított komplex településfejlesztési és településrendezési tervezés során 
olyan egységes szemlélettel készülő, egy eljárási rendben lefolytatott egyeztetési, véleményezési 
folyamattal társadalmasított, egymással összefüggő és egymásra épülő fejlesztési és rendezési 
dokumentumok készülnek el, amelyek közép és hosszútávon lehetővé teszik a fejlesztési eszközök 
optimális felhasználását, s az értékek megőrzése és a fejlesztések lehetővé tétele kettősségét az építés 
rendjének meghatározásával biztosítják. 
 



6 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                    

 

1.1 Előzetes véleményezési eljárás 

A tervezés előzetes szakaszában az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települési 
önkormányzatok megadták a fejlesztési terv összeállításánál figyelembe veendő szempontjaikat.  
A szomszédos önkormányzatok nem emelnek kifogást a tervezett módosításokkal szemben. 

Előzetes vélemények 

 Államigazgatási szervek, önkormányzatok Vélemény 
 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 

 

2. Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzati 
Hivatal, Megyei Főépítész 

Nem emel kifogást 

3. Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Adatszolgáltatást közöl a Sósos és vonatkozásában 
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Nem emel kifogást 

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

 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Hozzájárul a tervezett módosításhoz. 

7. Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztálya 

 

8. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala   

9. Országos Atomenergetikai Hivatal Nem kíván részt venni 
10. Miniszterelnökség, Kulturális 

Örökségvédelemért felelős helyette Államtitkár 
 

11. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Nem emel kifogást, adatszolgáltatást közöl. 

12. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

Nem emel kifogást 

13. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi felügyeleti Főosztály 

Az ügyiratot átteszi a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztályhoz. Műemlékvédelmi és 
régészeti örökségvédelmi szempontból nem tartja 
szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. 

14. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály  

- 

15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  
 

Nem tesz észrevételt/ nem kíván részt venni 

16. Győr-Moson-Sopron Megyei  
Rendőr -Főkapitányság  

Nem tesz észrevételt/nem kíván részt venni 

17. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Főosztály 

Hatáskör hiányában nem tesz észrevételt.  

18. Nemzeti Fejlesztési Minisztrérium Légiforgalmi 
Főosztály 

Nem tesz észrevételt/nem kíván részt venni 

19. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyo 
Járási Hivatal Erdészeti Osztály 

Adatszolgáltatást közöl, melyeket az eljárás során 
kér figyelembe venni. 

 
Nyúl, Győrújbarát, Győrszemere községek nem emelnek kifogást. 
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1.2 Területrendezési tervi előzmények 

Az Országgyűlés 2013. decemberében elfogadta a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvényt, valamint – az Országos 
Területtrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénymódosítást is tartalmazó – egyes törvények 
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvényt. A területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló törvény 19/A. §-a kimondja, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell 
felelniük a magasabb szintű terv célrendszerének. A 19 §/B (4) bekezdése azt is kimondja azt is, hogy 
a települési szintű terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és a 
területrendezési tervnek. 

 

 
Országos Területrendezési Terv 

Kivonat Az Ország Szerkezeti Tervéből 

 

Tényő község közigazgatási területét érintő elemek: 

- települési térség  
- erdőgazdálkodási térség  
 

Tényő 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét 2005-ben a közgyűlés a területrendezési 
szabályzatról szóló 10/2005. (VI. 24.) sz. rendeletével, valamint 85/2005. (VI. 10.) sz. határozatával 
hagyta jóvá. 2010-ben a rendelet a 12/2010. (IX. 17.) számú rendelettel módosításra került, valamint 
85/2005. (VI. 10.) sz. határozat helyébe a 190/2010. (IX. 17.) KH határozat lépett. A megyei 
területrendezési terv tartalmazza az országos területrendezési terv megyére vonatkozó térszerkezeti és 
övezeti besorolásait. 
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének térszerkezeti tervlapja Tényő közigazgatási 
területét a település területét az alábbi fő terület-felhasználási kategóriákba sorolja: 
- hagyományosan vidéki települési térség () 
- külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség ( ) 
- erdőgazdálkodási térség ( ) 
 

 
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve 

Kivonat a Térségi szerkezeti tervből 

A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok: 
-  az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 
- a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 
jelölhető ki; 
-  a hagyományosan vidéki települéi térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik 
területfelhasználási egységbe sorolható; 
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Tényő község területét: 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete ( ) 
 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  ( ) 
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Ökológiai folyosó magterület, pufferterület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Ökológiai folyosó övezete ( ) 

 
 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete ( )
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Földtani veszélyforrás területének övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 
Földtani veszélyforrás területének övezete () 

 
Vízeróziónak kiett terület övezete 
 

 
Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Vízeróziónak kiett terület övezete 
 

 
 
Széleróziónak kitett terület övezete 
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Kivonat a Győr-Moson-Sopron megyei TRT-ből 

Széleróziónak kitett terület övezete 
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Megyei tervenk való megfeletetés 
 
 

 Jelenlegi Tervezett 
összes 

Tervezett 
Területek a 

jelenlegi 

területen 

belül 

Tervezett 
területfelhasználás a 

Megyei Rendezési 

Terv 

területfelhasználási 

követelmények  

arányában 

Követelmény 

Erdõterület 907,1 Ha 910,4 Ha 834,5 Ha 92% 85% 

Belterjes mezõgaz- 

dasági terület 

 
1104,9 Ha 

 
977,5 Ha 

 
977,5 Ha 

 
88% 

 
85% 

Külterjes hasznosí- 
tású mezõgazdasá- 

gi terület 

 
265,4 Ha 

 
234,8 Ha 

 
234,8 Ha 

 
88% 

 
75% 

Vízgazdálkodási 

terület 

26,1 Ha 26,4 Ha 25,5 Ha 98% 90% 

Hagyományosan 
vidékies települési 

terület 

 
205,3 Ha 

 
336 Ha 

 
205,3 Ha 

 
163% 

Nagyvárosias 
lakóterületbe nem 

sorolható 

Építmények által 
igénybe vett terület 

 
141,3 Ha 

 
165 Ha 

 
141,3 Ha 

 
116% 

Jelenlegi terület 
100%-a marad - 

megfelel 
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2. HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS  
 
2.1 Településtörténet 
 
A jelenlegi település közigazgatási területén két falu létezett. Az községegyesítés 1934-ben történt, 
innentől nevezzük Tényőfalu és Tényőhegy településeket Tényőnek. Az 1. ábra még a 
községegyesítés előtti állapotokat ábrázolja. 
A település már az Árpád-korban az országban legkorábban alapított apátság, a Pannonhalmi 
Bencés Apátság földbir- tokán feküdt. A település megnevezése számos alakban ismert (1200-as 
évek Soccuro, Socro; 1216 Tenen; 1240 Thuno,) 
A XIII. században a település lakossága 150 lakosra tehető. A faluban élők elsősorban fuvarosok, 
szőlősgazdák és ká- dárok voltak. 
Tényő a török idején többször is elpusztult. A falut a bencések telepítették újra 1714-ben, a 
letelepedők adómentességet és szabadságot kaptak. A falu hamar virágzásnak indult és 
megkezdődött a szőlőtelepítés. 
1753-ban épült meg a település katolikus Sarlós Boldogasszony temploma, a század végén pedig a 
falu iskolája. 
Tényő-falu legismertebb pecsétje 1784-ből származik. A kör alakú pecsét pecsétmezejében két 
össze nem kapcsolódó leveles szőlőindán lévő szőlőfürtöket találhatunk. A pecsét felirata: 
„TINÖY”. 
Az 1800-as évek közepén épült a település evangélikus temploma. A templom Tényő „Peré” részén 
található6. A lakosság életének legmeghatározóbb tényezője a település világhírŰ szőlőtermése 
volt. A burgundi szőlő termesztése, illetve az abból készült bor adta a település lakosságának 
megélhetését. A század végén a filoxérajárvány elpustította a szőlők jelentős részét. A munka 
nélkül maradtak közül több, mint száz férfi 1890-ben kivándorolt Amerikába. A szőlőtermesztés 
azonban továbbra is meghatározó volt7. 
Tényő-hegy minden tekintetben Tényő-faluhoz tartozott. A kisközség területén voltak a tényő-falui 
gazdák szőlőbirtokai. Azonban a település népessége a század elején meghaladta Tényő-falu 
lakosságának számát. (Tényé-hegy 1079 lakos, Tényő-falu 1045 fő) 
Tényő–hegy pecsétje (1823) kör alakú. Pecsétmezejében hármashalom középső vonulatába szúrt 
karó található, amelyre S alakba csavarodó indán öt szőlőfürtŰ tőke, illetve mellett szőlőmetsző 
kés és ásó található. A pecsét felirat T–H–P – feltehetőleg T[ényő]– H[egy]– P [ecsétje]– rövidítés 
található. 

 
1.ábra:Tényő és környéke az 1900-as évek elején 
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A két világháború között jelentős események történtek a falvak életében. 1934-ben egyesült a két 
falu, Tényő néven. A nagyatádi féle földreform során több házhelyet és földet osztottak ki a 
parasztoknak. A település terménye elérte „karrierje” csúcsát, a burgundiból készített vörösbor 
1936-ban aranyérmet nyert a párizsi világkiállításon. 
A település a II. világháborút harcok nélkül vészelte át. Az átvonuló katonaság, illetve az azt 
követő beszolgáltatás azonban jelentős veszteségeket okozott a településnek. 
Az 1945-ös földosztás után két évvel megalakították a helyi termelőszövetkezetet, amely az 1956-
os forradalom hatására meg is szűnt. A forradalom után 1959-ben alakult meg a „Szabad Föld” 
Termelőszövetkezet, amely 1975-ben egyesült a Sokorópátkai TSZ-szel „Sokoróaljai” MGTSZ 
néven. 1977-től a község Sokorópátkával közös tanácsot alkotott egészen 1990-ig. A TSZ-ben a 
mezőgazdasági termelésen kívül csiszoló-, és lakatosüzem volt illetve egy ládagyár működött. A 
TSZ 1990-ben oszlott fel. 

 

2.2 Településszerkezeti vizsgálat 
 
A település eddigi fejlődését befolyásoló legfontosabb tényezők 
 
Domborzati adottságok 
 
A település megtelepedésében sokat számított a domborzati adottság. Az, hogy már az 
államalapításkor lakott területről beszélhetünk, Tényő esetében bizonyítja, hogy mezőgazdaságilag 
jó helyzet településről beszélhetünk. A gyümölcs-, és szőlőtermelés megélhetést biztosított az itt 
élőknek. Jelenleg a domborzati adottságok a háttérbe szorulnak, a közeljövőben, várható, hogy a 
Pannonhalmi-dombság egészének üdülő- és pihenőfunkciója erősödni fog. 
 
Fekvés: 
 
Tényő történetét jelentősen meghatározza a település fekvése. A település a Kisalföldön, ezen belül 
a Pannonhalmi dombság Ravazd-Csanaki vonulatának nyugati völgyében helyezkedik el. A 
települést a megye fő közlekedési útvonalai elkerülik, így az itt fellelhető természet közeli 
adottságokat kihasználva léphet a további fejlődés útjára. Jelenleg Győr és Tét ad munkahelyet a 
Tényői munkaerőnek, amely nem küzd a munkanélküliség problémájával. 
 
Közlekedési adottságok: 
 
A települést a megye fő közlekedési útjai elkerülik, mely elsősorban domborzati adottságainak is 
köszönhető a 83. számú főút nyugati a 82. számú főút pedig keleti irányból kerüli el Tényőt és a 
környező településeket, így a fő gazdasági tengelyek sem érintik a település területét. A tengely 
gazdasági potenciálja a városokban koncentrálódik. Mindenképpen ki kell emelni Győrt és a két 
fejlődő kisvárost a 83. számú főút mellett fekvő Tétet és a 82. számú főút mellett elhelyezkedő 
Pannonhalmát. A településen közlekedési helyzetéből adódóan nincs jelentős tranzitforgalom így 
ennek negatív hatásai sem jelentkeznek. 
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Szerkezeti fejlődés: 
 
A mai település két magból nőtt össze a völgy keleti oldalán, a Győr térségéből a Bakony felé vezető 
út mentén. Régebben a lakók elsősorban a dombsorok között húzódó kis völgyekbe építették 
házaikat. Ma jobbára a teknő alakú völgybe építkeznek. A falu egyik része így teljesen új település, 
a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép emlékeit őrizte meg. A település 
határában a dombok lejtője rendkívül alkalmas volt minden korszakban emberi megtelepedésre és 
mezőgazdasági művelésre (a dombon felfelé gyümölcs és szőlő, a dombtetőn erdő). 
 

Az első katonai felmérés egy 1780-1784 között lezajló katonai topográfiai felmérés eredménye, 
és az első olyan térképmű, amelyik utcák, házak, dűlők, stb. szerint ábrázolja a teljes országot. 
Tartalma szerint 1:28800 méretarányú topográfiai térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat, 
építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a 
mezőgazdasági területek művelési ágát. 
 

 
Első katonai felmérés (1763-1787) térképén 

 
Az első katonai felmérés térképén a mai Fő utca, a mellette álló épültek, illetve a Sarlós 
Boldogasszony katolikus templom látható. 
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Második katonai felmérés (1806-1869) 

 

Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le. Ezen a térképen már 
megfigyelhető a Fő utcára merőlegesen kialakuló településrész is, a mai Domb utca, a Kossuth Lajos 
utca és Kétsor utca is. Megfigyelhetők már épületek a hegyben is, kialakulnak a Petőfi sándor utca, 
Hentes utca, Árpád utca, Táborvölgy utcai beépítések.  

A harmadik katonai felmérés térképén a korábbi térképeken ábrázoltakhoz képest jelentős változás 
nem figyelhető meg, elkezdődnek a Győri út menti beépítések. 

 

 
Harmadik katonai felmérés (1869-1887) 
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Magyarország 1941 évi katonai felmérése 

 
 
A község településszerkezetének fejlesztésekor figyelembe vettük a már meglévõ, a 
területhasználatot jelentősen befolyásoló- művi és környezeti adottságokat. Ezek az alábbiak: 
- a település domborzati, vízrajzi, földtani adottságait 
- a jelenlegi településtesten belüli területfelhasználási adottságokat 
- a település területét érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket 
- a meglévő építészeti-kulturális emlékeket 
- a mezõgazdasági művelés alatt álló területeket 
 
A település két településrész összeolvadásából jött létre, régebben a lakók elsõsorban a dombsorok 
között húzódó kis völgyekbe építették házaikat, ma jobbára a teknõ alakú völgybe építkeznek. Az 
elmúlt néhány évben elõtérbe került a természet közeli életmód fontossága, ez által ismét 
megnövekedett az igény a természeti környezetben való építésre. 
A településszerkezeti fejlesztések tervezésénél a kialakult településszerkezetet a lehetõ legnagyobb 
mértékben figyelembe vegyük. A fejlesztés során a kialakult falu szerves továbbfejlõdését kívántuk 
biztosítani a településszerkezet megbontása nélkül. 
A fejlesztések illeszkednek a jelenlegi utcahálózathoz és folytatják a már megkezdett fejlesztési 
irányokat. A lakóterületi fejlesztések során nagyobb részt a meglévõ belterülethez csatlakozó, illetve 
jelenleg is belterületi telkek kerülnek felhasználásra. 
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2.3 Természetföldrajzi környezet 
 
Elhelyezkedés 
Tényő a Dunántúli középhegység (nagytáj) Bakonyvidék mezotáján Pannonhalmi- dombság 
kistáján fekszik. A kistáj Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye területén fekszik. A kistáj 
területe mintegy 300 km2. A Pannonhalmi dombság (Sokoró) három vonulatát (Pannonhalmi-. 
Ravazd - Ménfőcsanaki -, és Győrszemerei dombság) két nagyobb völgy osztja fel. A település a 
dombvidék középső vonulatának nyugati részén illetve a településről elnevezett Tényői-völgy 
keleti peremén található, amely a kistáj egyik legértékesebb mezőgazdasági területe. 
 
Domborzati, földtani adottságok 
A település domborzati adottságait a következőkkel lehet jellemezni: A település a dombság 
középső, un. Csanak vonu- latán, illetve annak negyedidőszaki hordalékkúpján fekszik. Maga a 
dombvonulat laza pannóniai és negyedidőszaki üledékekből épült fel. Az átlagos összetétele a 
dombságnak a pannóniai agyag és homok (13,3%), pliocén (1,2%) és pleisztocén folyóvízi kavics 
és homok (6,7%), valamint lejtős, szoliflukciós üledék, homokos lösz (72,6%). A felsoroltakból 
következően a domborzati mikrokép változatos, eróziós és deráziós völgyek sŰrŰ hálózata 
alkotja. 
A területen nagy az építőanyag (homok) előfordulása. Meggondolatlan bányászata jelentős 
veszélyeket hordoz magá- ban, gyorsan alakulhatnak ki völgyek és csuszamlások. Utóbbiak főleg 
a löszös partfalakon, mélyutakban jelentkezhetnek. 
 
Éghajlat 
A település éghajlata a domborzati viszonyok következtében mozaikos. Általánosságban 
elmondható, hogy jellegét tekintve a község a Dunántúli-hegyvidék éghajlati területéhez tartozik. 
Jellegét tekintve mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet + 9 °C körüli 
érték, a napsütéses órák száma 1800-1900 óra/év. A 10 C°-on felüli kö- zéphőmérsékletŰ napok 
száma 183-185 nap. A legmelegebb nyári napok középhőmérséklete 33,0 – 33,5 C°. A leghi- 
degebb téli napok középhőmérséklete -16 C°. 
Csapadék évente mintegy 650 mm esik. Átlagosan 40 napon át borítja hó a talajt, maximálisan 
20-30 cm vastagsággal. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, átlagos szélsebesség 3 m/s fölötti. 
 
Vízrajz 
 
A település a Duna vízgyŰjtő területéhez tartozik, a lehulló csapadékot a Csuki-ér és a Bakony-
ér vezeti le. A Sokoróalji-Bakonyér 27 km hosszú, vízgyŰjtőterülete 351 km2. A legnagyobb 
vízmennyiség tavasszal várható, de lehet- séges az őszi kiszáradás is. 
A talajvíz és a rétegvíz mennyisége és az artézi kutak száma kevés18. A 80-as évek elején a 
tényői termelőszövetkezet jelentős meliorizációs programot hajtott végre, sajnos az utóbbi 10 
évben a rendszer elemeinek karbantartását nem végezték el, így a belvíz és annak veszélye 
erősödött. Összefüggő talajvíz csak a domblábak aljainál figyelhető meg, a talpakon 2-4 m, a 
lejtőkön 4-6 m mélységre található. Kémiai szempontból a talajvíz kalcium-magnézium- 
hidrogénkarbonátos, keménysége nagy, 25-30 nk° közötti, a szulfáttartalom 60-300 mg/l 
közötti. 
 
Természetes növényzet, talaj 
 
A kistáj természetes növényzetére az átmenetiség a jellemző, ugyanis a terület két flórajárás, a 
Bakonyi-Vértesi (Vesprimense) és a kisalföldi (Arrabonicum) határa mentén fekszik. A 
település természetes növényzete a cseres-tölgyes erdő volt. Tömegesen előfordulhatnak a 
lágyszárúak közül a csenkeszfélék, a bükköny, a permizsfélék, a sásfélék. A forráslápokon 
megtalálható a vidrafŰ, a lápi sás és a fehér zászpa. 
 
Jelenleg a község területen döntő többségben kultúrnövényzet és telepített erdők találhatók az 
erdőgazdaságilag mŰ- velt eredeti növényzet mellett. A megtalálható fafajok: kocsánytalan 
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tölgy, csertölgy, erdei fenyő és az akác. Elszórtan vadcseresznye és magányos diófák is 
megtalálhatók, közvetlenül a lakott területek mellett. Az erdészetileg kezelt területeken zömmel 
fiatalkorú keménylombos erdők találhatók. Az erdők átlagos folyónövedéke 4,0 – 4,5 m3/ha. A 
mezőgazda- ságilag termesztett növények közül a búza, a kukorica, a cukorrépa, a silókukorica 
valamint a zöldpaprika a jelentősebb. A település közigazgatási területén a Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzet részei találhatóak. A tájvédelmi körzet gazdagnak mondható a vadállomány 
tekintetében, jellemző fajok: vaddisznó, borz, szarvas, a védett fajok közül: vadmacska, holló, 
gyurgyalag, valamint a rovarvilág számos egyede. A tájvédelmi körzet élővilágát a Csanaki 
vonulaton keresztülvezető erdei tanösvény mutatja be. 
 
 
2.4 Demográfia 
 
Lakónépesség számának alakulása: 

Tényő lakó népessége 2017 évben 1629 fő, ami Győr-Moson-Sopron megyének 0.36%-a. 
Népsűrűsége 62 fő/km2. Lakások száma 705, népességet figyelembevéve, ez 2,3 fő/lakás. 

Amennyiben a népesség azonos ütemben változna, mint 2015-2017 időszakban (1.6%/év), 2018 év 
végére Tényő lakossága 1655 fő lenne.  

Tényő népességének alakulása 2005-től 2015 -ig (fő)   (2017 ben 1629fő) 
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2.5. A település szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei 
 
Szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek a községben és a lakosság terüle 
átrendeződésének folyamatai nem látszanak 
 
2.6 Gazdaság 
 
Tényő község Önkormányzata megalkotta gazdasági programját 2014-2019 közötti időszakra, 
melyet aa 153/2014.(XIII.15.) Képviselő Testületi határozatával fogadott el 
 
2.7 Intézményi ellátottság 
 
Tényő intézményekkel való ellátottsága a lakosságszámának megfelelő települési szinten biztosított. 
 
Igazgatási intézmények 
 
A Polgármesteri Hivatal a Győri út 59. szám alatt található. A Polgármesteri Hivatal 10 fő 
számára biztosít munkalehetőséget. 
A településen található pénzintézet. Az intézmény a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 
fiókja, amely a Győri út 24. szám alatt található. 
A Posta a Győri út 49. szám alatt fekszik. 
A településen található könyvtár, az állomány nagysága megfelel a községi átlagnak. A helyi 
kulturális szervezetek közül a Dalkört lehet kiemelni. A közösségi eseményeknek (búcsú, 
sportesemények, falunap) a templom előtti útszakasz és a sportpálya biztosít helyszínt. 
 
Egészségügyi intézmények 
 
Tényő egészségügyi intézménye a helyi rendelő, amely az Árpád u. 9. szám alatt található. 
Tényő a Sokorópátkával közös háziorvosi körzet székhelye. A településen háziorvos, 
ápolónő, illetve védőnő található. A településen fogorvosi szolgáltatás nincs. A helyi 
gyógyszertár a Győri út 61. szám alatt fekszik. 
Állatorvosi szolgálat mŰködik a településen, de nem helyben. 

 
Oktatási intézményekkel  
 
A településen az Óvoda a Győri út 55. alatt található. Az óvoda 10 fő számára biztosít 
munkalehetőséget. Ebből 3 fő óvodapedagógus, 7 fő kisegítő alkalmazott. 
Az Ady Endre Általános Iskola a Győri út 53. szám alatt található.  
Az általános iskola 200 férőhelyes. Az intézmény napközi otthonos szolgáltatást is fenntart, 
ezt 25 fő veszi igénybe. A pedagógusok száma 12 fő, akik munkáját 3 fő kisegítő dolgozó 
segíti. 
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2.8 Örökség védelem 
 
Értékvédelem 
 
Tényő község Településképi Arculati Kézikönyve, illetve a településkép védelméről szóló rendelete 
a településrendezési terv készítésével párhuzamosan folyamatban van. A rendelet, a jóváhagyás után 
rögzíti a helyi védelemmel érintett épületeket és a rájuk vonatkozó előírásokat. 
 
A község hatályos településrendezési tervéhez készült örökségvédelmi, régészeti hatástanulmány, 
melyhez képest változás nem történt.  
Régészeti hatástanulmányt lásd a terviratok között. 
 
Műemlékek: 
 
Műemléki védettség alatt áll: 
 
Római katolikus plébániatemplom Győri út, 667 hrsz. 
 

  
 
Lakóépület, Táborvölgy u. 2. 2020 hrsz. 
 

 
 



23 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                    

 

 
Lakóépület, Táborvölgy u. 19. 1826 hrsz. 
 

  
 
Lakóépület, Domb u. 14, 325/1 hrsz. 
 

 
 
Lakóépület, Kétsor u. 18., 256 hrsz. (tájház) 
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Lakóépület, Kétsor u. 2., 266 hrsz. 
 

 
 
Lakóépület, Kétsor u. 1., 276 hrsz. 
 

  
 
Lakóépület, Petőfi S. u. 73., 1204 hrsz. 
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Lakóépület, Hentes u. 8., 1196/1 hrsz. 
 

  
 
 
2.9 Tájrendezés, környezetalakítás  
 
Mezőgazdasági területek 
 
A település beépítésre nem szánt külterületén az erdő és a szántó területek dominálnak. Az erdõ 
területek fõként a település keleti és nyugati részét uralják az általuk közrezárt területek tagolódnak 
egyéb terület felhasználási kategóriákra. A rétek aránya meghaladja a 10%-ot. A kertek és 
gyümölcsösök aránya mindössze 2,2%. 
A szőlő mûvelésű területek aránya megközelíti a 6%-ot. Jelenlétük a domborzati, éghajlati 
adottságoknak és az évszázados hagyományoknak köszönhetõen ilyen nagy arányú. 
A mezõgazdasági területek megközelíthetősége biztosított. 
 

Művelési ág (ha) Arány (%) 

Erdőterület 918 43,2 

Szántóterület 795 37,4 

Rét terület 239 11,3 

Kert, gyümölcsös 46 2,2 

Szõlő művelésű terület 125 5,9 

Összesen 2123 100,0% 

 



26 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                    

 

Zöldfelületek 
 
Tényő az átlag vidéki településekhez képest kiemelkedően sok kiépített közparkkal és egyéb 
zöldfelülettel rendelkezik. A település területén elszórtan kiépített parkok, fasorok és egyéb 
zöldfelületek teszik hangulatossá a települést. Ezek mellett Tényőhegy területén csodálatos 
zöld domboldalak emelkednek a falu fölé, melyek jelenleg még beépítetlenek, itt-ott 
gyümölcsfákkal tarkítottak. 
 
Települési zöldfelületek, közparkok: 
A Győri úton, a templom környékén, ahol egy kereszt és egy szobor is hangulatosá teszi a helyet. 
A Polgármesteri hivatal előtt a Petőfi és Győri út kereszteződésében, ahol a parkban szintén áll 
egy szobor.  
A Petőfi utcában a sportpálya környékén kialakítottak egy iényes és szép játszóteret és 
található itt egy kereszt is, melyet szintén zöldfelület vesz körbe.  
A temető előtt egy fásított, parkosított nagyméretŰ terület, mely szép környezetet, előteret ad 
a temetőnek és a benne található kálváriának. Az Árpád utca középső szakaszán, melyben 
szintén egy kereszt áll. A Szemerei út és a Rigácsi út kereszteződésében, ahol egy szép 
zöldfelület és fasor illetve mellette egy kereszt kapott helyet. A település a domborzati 
adottságai, eddigi beépítése következtében jól illeszkedik a tájba. 
 
 
Erdők 
 
A települést nyugati és keleti irányból is nagy kiterjedésű erdő területek övezik. Keleti irányból 
Tényő területét a Pannonhalmi dombság erdői érintik, ez a természeti terület Győrtől a Bakony felé, 
utóbbinak nyúlványaiként három egymással közel párhuzamos, ÉNY–DK irányú, egymástól mély 
eróziós völgyekkel elválasztott dombsor húzódik: Szemere, Csanak (ezen a helyezkedik Tényő is) és 
Pannonhalma. Közülük a tájra a környezeténél 150 méterrel magasabb, szigetszerűen kiemelkedő 
Szent Márton-hegye – Pannonhalma nyomja rá legerősebben bélyegét, ormán a bencések főmonosto- 
rával, a magyar művelődéstörténet ősi, ezeréves bölcsőjével. Erről kapta az egész dombság és maga 
a Tájvédelmi Körzet is a nevét. 
A dombság erdős, főként cserestölgyes (Quercetum petraeae-cerris) múltjáról a gazdag növényvilág 
árulkodik. Az innen ismert közel ezer virágos növényfaj közül sok védett. A gazdag és 
részletesebben fel nem sorolható flórát szerencsésen egészíti ki a védelemre szoruló állatvilág. 
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Tényő község erdőtervezett területe 1162,47 ha 
 

Helység Erdőterületek elsődleges rendeltetés szerint 

kód név Védelmi Gazdasági Közjóléti Összesen 
Egyéb 

részletek 
Mindösszesen 

 Tényő 658,12 ha 435,02 ha - 1093,146ha 69,33 ha 1162,47 ha 

 
Az erdők mitegy ¾-e állami tulajdonban van (841,11 ha), ahol a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt 
gazdálkodik, továbbá 4,16 ha közösségi tulajdonú és 316,79 ha magán tulajdonú erdőterületet tart 
nyilván az erdészeti hatóság. Erdőtervezett területen a Pannonhalmi-Téti Erdőtervezési Körzet 
erdőterve szerint folyik az erdőgazdálkodás.  
A településközigazgatási területén található erdőtervezett területek rendeltetés szerinti megoszlása: 
 

 
Forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu 



28 

 
REGIOPLAN KFT                                                                                                                                    

 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 
 
A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 7100 hektár területen 1992-ben létesült. Két súlypontos része a 
Pannonhalmi dombság és a Kisalföldi meszes homokpuszták. Ezen kívül a TK-t két további védett 
vizes élőhely (Erebe-szigetek és a Holt-Rába környéke) gazdagítják. Tényő területét a Pannonhalmi 
dombság erdő érintik, ez a természeti terület Győrtől a Bakony felé, utóbbinak nyúlványaiként 
három egymással közel párhuzamos, ÉNY–DK irányú, egymástól mély eróziós völgyekkel 
elválasztott dombsor húzódik: Szemere, Csanak (ezen a helyezkedik Tényő is) és Pannonhalma. 
Közülük a tájra a környezeténél 150 méterrel magasabb, szigetszerŰen kiemelkedő Szent Márton-
hegye – vagy ahogyan ezt Kazinczy Fe- rencnek Guzmics Izidor apátnál, neves költőnél tett 
látogatása óta nevezzük – Pannonhalma nyomja rá legerősebben bélyegét, ormán a bencések 
főmonostorával, a magyar mŰvelődéstörténet ősi, ezerévesbölcsőjével. Erről kapta az egész 
dombság és maga a Tájvédelmi Körzet is a nevét. 
 
A dombság a TK legnagyobb (2471 ha) összefüggő egysége, amely a Pannon-beltenger üledékeiből, 
agyagból és homokból, pliocén és pleisztocén középhegységi eredetŰ kavicsból áll, helyenként 
változó vastagságban települt lösszel takarva. A lösszel borított és ma már fátlanná vált területeken a 
lezúduló esőzések meredekfalú, néha 10–15 m mély vízmosásokat, ún. “horgokat” (pl. Ravazdnál) 
hoztak létre, (legnagyobb a nyúli “Szurdik”), alján oldalakba vájt pince- sorokkal és 
“barlanglakásokkal”. A táj azonban a záporoktól eltekintve vízben szegény, a kisebb erek sem nagy 
vízho- zamúak és éghajlatilag a Kisalföldhöz áll közelebb, míg barna erdőtalajai és maradvány 
erdőfoltjai inkább a Bakonnyal rokonítják. Erről tanúskodnak a még meglévő cseres-kocsánytalan 
tölgyesek és a talán egykor volt tatárjuharos lösztöl- gyesek (Aceri tatarici-Quercetum), amelynek 
helyét ma már telepített akácosok, erdei- és feketefenyves foltok – köztük az igen szép Écs fölötti 
erdei fenyves – foglalták el, szőlőskertekkel vegyesen. 
 
A dombság erdős, főként cserestölgyes (Quercetum petraeae-cerris) múltjáról a gazdag növényvilág 
árulkodik. Az innen ismert közel ezer virágos növényfaj közül sok védett. Ilyen a tavasz 
beköszöntésével mindenütt sárgálló tavaszi hérics (Adonis vernalis), a szigetszerŰ foltokban 
előforduló törpe nőszirom (Iris pumila) és a lila kelyhŰ leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), valamint 
a hófehérleplŰ erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), a nedves élőhelyeken nyíló kék 
csillagvirággal (Scilla vindobonensis). 
 
Később nyílik a kőrislevelű ezerjófű (Dictamnus albus), májusban pedig a kosborfélék közül a 
bíboros- (Orchis purpurea), a tarka- (O. tridendata), az agár- (O. morio) és a vitézkosbor (O. 
militaris), továbbá a fehér (Cephalanthera damasonium) és a kardos madársisakok (C. longifolia), a 
zöld békakonty (Listera ovata), végezetül a még ritkább, s ezért fokozottan védett pókbangó (Ophrys 
sphegodes). Már csaknem nyár van, amikor a cserestölgyesekben a tarka nőszirom (Iris variegata) 
virágozni kezd; ősszel, a gyertyános-tölgyesekben pedig az illatos virágú erdei ciklámen (Cyclamen 
purpurascens) is megtalálható, hogy spontán-e vagy ültetve, ez nem tudható. 
 
A gazdag és részletesebben fel nem sorolható flórát szerencsésen egészíti ki a védelemre szoruló 
állatvilág. Mindenek előtt kiemelkedő jelentőségű a színes tollazatú gyurgyalag (Merops apiaster), 
amely a rovarvilágban gazdag mélyutak, horgok, löszfalak és szurdokok nevezetes madara. A 
ragadozómadarak közül legritkább a darázsölyv (Pernis apivorus) és a kabasólyom (Falco subbuteo). 
A védett emlősök közül a leggyakoribb itt a vadmacska (Felis sylvestris) és a nyuszt (Martes 
martes). 
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Települési környezet védelme 
 
A települési környezet védelme érdekében az egymást zavaró eltérő terület-felhasználású területek 
közé védő, ütköző zónaként fásítást kell létrehozni. 
Ez a fásítás lehet telken belüli kötelező fásítás, amelyet az egyes telkek (jellemzően a gazdasági 
terület telkei) beépítésével egyidőben kell megvalósítani, és lehet önálló telken létrehozott 
védőerdősáv is. 
A fásítást háromszintes (lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint) kialakítással, tömör, zárt 
szerkezetben 80%-ban a tájra jellemző őshonos fafajok és 20%-nyi fenyő alkalmazásával kell 
kialakítani. 
A fásítás szélessége legalább 20 m legyen.  
A települési hulladékot a közösségi hulladékgazdálkodási rendszer keretében kell gyűjteni, 
elszállítani és kezelni.  

 

Levegőtisztaság 
A település levegőtisztasági szempontból kiváló állapotban van, jelentős szennyező forrás a 
község területén nincs. A települést nem terheli jelentős közúti forgalom. A jelen lévő 
gazdasági tevékenységek nem okoznak jelentős levegő- szennyező hatást, a mŰanyag 
feldolgozó üzem tevékenysége környezetvédelmileg szabályozott. 
 
Zaj és rengéshullámok 
A zaj és rengéshullámok szempontjából a helyzet hasonló, mint a levegőtisztaság szempontjából.  
Sem vonalhoz, sem ponthoz kötődő zajforrás nem terheli a település területét. 
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2.10 Közlekedés 
 
Előzmények 
 
A jelen településrendezési terv közlekedési munkarészének alapját a helyszín és a kialakult 
közlekedési szokások vizsgálata, a település által megfogalmazott fejlesztési elképzelések, mint 
vizsgálati szempontok képezik. 
Vizsgáltuk a településre vonatkozó hatályos terület, és településrendezési tervek közlekedési 
munkarészeit. Figyelembe vettük a fejlesztési elképzelésekben meghatározott, az infrastrukturális 
elemekre vonatkozó hosszú távú elképzelések közül a már megkezdett, a már elfogadott 
fejlesztéseket, a magasabb rendű területrendezési tervek Tényő, illetve térségét érintő fejlesztési 
elhatározásokat: 

- az Országos Területrendezési tervet, 
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervet, 
- az egyes szomszédos településekre vezető, már elfogadott településközi utak javaslatait, 
- a település már korábban elfogadott, illetve a már megkezdett közlekedéshálózat fejlesztési 

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

közlekedés hálózat kiterjesztésével létrehozandó utcahálózat bővítés terveit, 
Jelen településrendezési terv közlekedési munkarészét megalapozó fejlesztési program több 
részletében megegyezik a ma hatályos rendezési tervet megalapozó fejlesztési programban 
megfogalmazottakkal és eltérések az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek közlekedési feltárását 
és kiszolgálását érintik. 
Ma a település külső közlekedési kapcsolatait az alábbi utak biztosítják: 

- A 8309 jelű, Gic-Sokorópátka-Ménfőcsanak országos mellékút, összekötőút adja. Ennek az 
útnak a települési átkelési szakaszát Győri útnak nevezik. 

- A 83127 jelű Tényő bekötőút, mely szintén országos mellékút, települési átkelési szakasza a 
Fő utca-Szemerei utca útvonalegyüttes. 

A hatályos településrendezési tervben szereplő közlekedésfejlesztések közül a külső közlekedési 
kapcsolatot adó országos mellékutak vonatkozásában jelentős változtatások nem várhatók. Egyben 
ezeknek az utaknak a települési átkelési szakaszai képezik a belső közlekedési hálózat gerincét, így 
várhatóan jelentős változások itt sem valószínű.  
 
Közlekedésföldrajzi és közlekedéstörténeti áttekintés 
 
Tényő a Kisalföld délkeleti peremén, a Bakony legészakibb nyúlványán, a Ravazd-Csanaki és a 
Sokorói dombsorok közötti völgyben található. A település és térségének meghatározó városa a 
hajdani Győr vármegye, ma a Győr-Moson-Sopron megye székhelye Győr, mely a községből 
közvetlenül, más település érintése nélkül nem érhető el. A közforgalmi közúti kapcsolatát Győrrel a 
8309. jelű, Győr-Tényő-Gic országos mellékút biztosítja, melyen Győrújbarát közigazgatási 
területén áthaladva Győr Ménfő városrésze csupán 6 km, míg a megyeszékhely centruma 18 km 
távolságra esik. 
Ebbe az összekötő útba csatlakozik be a szomszédsági kapcsolatot biztosító Kisbarát bekötőút és a 
Szemere felé kapcsolatot biztosító Tényő bekötőút. 
A településről a fontos uticélok és a szomszédos települések elérhetőségét már a hatályos 
településrendezési terv is tárgyalta és abban változás a jóváhagyást követő idő alatt nem történt: 
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Település Légvonal Közúti 

elérhetőség 
Elérhetőség 

M1 autópálya 10,3 10,5 1,019 

Sokorópátka 7,5 7,9 1,053 

Győr 14,1 15,3 1,085 

Győrszemere 7,2 8,5 1,181 

Budapest 107 130,2 1,217 

Kajárpéc 5,4 10,3 1,907 

Győrújbarát 5,5 11,2 2,036 

Felpéc 4,19 8,6 2,053 

Nyúl 5 16 3,200 

Écs 5,9 19,7 39 

 
 
Tényő elérhetősége 
 
Ez a táblázat Tényő és a táblázatban feltüntetett földrajzi helyek központjának elérhetőségét mutatja 
be. Az elérhetőség a közúti elérhetőség és a légvonalbeli távolság hányadosa. 
A táblázatban szereplő földrajzi helyek sorrendjét az elérhetőségi index határozza meg. A leginkább 
elérhetőek Tényő esetben az észak-déli irányú kapcsolatok (M1 autópálya, Sokorópátka, Győr). A 
következő leginkább elérhető hely Győrszemere, amelynek irányába követlen kapcsolatot adó út 
vezet. Budapestnek már 1,2 az elérhetőségi mutatója, de még mindig elfogadható a légvonal és a 
közúti távolság aránya. 
A Tényő közvetlen szomszédságában fekvő települések elérhetősége – Sokorópátka kivételével – a 
legrosszabb, mert a települések megközelítéséhez meg kell kerülni a Tényőt körülvevő dombokat. /A 
mutató pl. Écs esetében eléri a 3,3-at./ 
 
A falu ősi magja a dombok között meghúzódó kis völgybe telepedett úgy, hogy az ősi települési 
tengely keresztezte a völgyben futó Sós-ér patakot. 
Az első katonai felmérés tanúsága szerint (1782-1785) – akárcsak más kis települések esetében – 
Tényő is egyutcás faluként alakult ki. Az ősi utca a Szemerére felé vezető út mentén alakult ki a mai 
Fő utca-Domb utca-Rigácsi utca útvonalegyüttes vonalán. Az utca elején és végén voltak találhatók 
az elágazások terei, melyek közül a keleti végtől indult északnak a Kisbarátira és Nagybarátira, déli 
irányba az Écsre és a Pátkára vezető útvonalak. A nyugati oldalon a Szemerére vezető út mentén 
alakult ki az első „ág” a mai Rigácsi utca déli irányú vonalának kezdetén. Ekkor kezdődött az 
egyutcás utcahálózati rendszer átalakulása fejlettebb, ágas utcahálózati rendszerré. 
A második katonai felmérés idejére (1819-1864) már jártabbá váltak, megerősödtek a szomszédos 
települések felé vezető utak, kialakult a Puszta-Ménfő és Puszta-Pátka közötti út, és megkezdődött a 
centrum képződés a hajdani, keleti oldali elágazások tere helyén, a mai Győri utca-Fő utca 
csatlakozásánál. 
Ekkorra már az ágas utcahálózati rendszer egyes részeken átalakult még fejlettebb rostos 
utcahálózati rendszerré, mely tényleges alapja lett a község mai közúthálózatának. /Ma is ennek a 
rostos utcahálózati rendszernek a kiterjesztett hálózata tárja fel a települést./ 
A Fő utca vonala a Sós-értől nyugatra már szétágazott a mai Fő utca, Domb utca, Békavár utcák 
vonalára, illetve kialakultak újabb a déli irányba húzódó, egymással párhuzamosan vezetett utcák a 
mai Kossuth Lajos utca és Külsősor utca vonalán, majd ide sorolt még a Kétsor utca is, melyeket a 
Kétsor utca merőleges ága kötött össze közel középtájon. 
A mai Győri utca-Fő utca csatlakozásánál megerősödött az új települési centrum, templom és több 
jelentős épület készült, megnyúlt a beépítés a Győri utca vonalán mindkét irányba és új utca nyílt a 
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mai Petőfi utca vonalán. A centrumtól elhúzódva ehhez a vonalhoz kapcsolódva újabb rostos 
utcahálózat alakult és ekkor jelent meg a mai Erdészsor utca, Hentes utca, Róka utca vonala. 
Az 1941 évi felmérés már a települési centrum és környékének erősödését, az utcahálózat 
besűrűsödését mutatja. A meglévő utcák mentén, a Győri utca, a Petőfi utca, az Árpád tovább 
nyújtóznak a beépítések és a központnál megjelennek az egymással közel párhuzamosan futó 
lakóutcák a mai Ady Endre utca, a Dózsa utca, a Szabadság utca, a Radnóti utcák vonalán. A mai 
utcahálózati rendszer ennek a rostos utcahálózati rendszer kiterjesztésével, besűrítésével alakult ki. 
Tényőt már korábban is, és ma is elkerülik az országos jelentőségű fő közlekedési vonalak. Ez abból 
is adódik, hogy a települést tartalmazó völgy a Veszprémbe és a Pápára vezető fő közlekedési 
vonalak, időben előbb az utak, majd később még a vasútvonalak közötti felezőre esik. A korábban 
kialakult, a már akkor is jelentős városokat összekötő fontos országutakhoz csak más településeken 
keresztül lehetett és ma is csak így lehet eljutni. Így a Győr-Szent Márton-Zirc-Veszprém 
országúthoz Ravazdon, vagy Barátin keresztül, A Győr-Pápa országúthoz Szemerén, vagy Ménfőn 
keresztül. 
A külső kapcsolatokat biztosító közlekedéshálózati elemek közül először a hajdani Fő utca 
folytatásában húzódó Szemerére vezető út alakult ki. A Győr-Ménfő-Tényő-Pátka vonal kialakulását 
követően ez a vonal megerősödött, még annak ellenére is, hogy sokáig Sokorópátkáig tartó zsákutca 
volt, ami viszont Győr városának, a térséget meghatározó szerepének jelentős erősödését mutatja. 
Ezt tükrözi a mai országos közúthálózati besorolás is, hiszen a Győrbe vezető út /itt Győri utca/ 
összekötőút rangú, míg a Szemerére vezető hajdani főutca /ma is Fő utca az elnevezése/ bekötőúti 
rangú. 
A vasútépítés hőskorában a vasútvonalak is elkerülték a Sokoró dombvidék ezen völgyeletét. A 
Győr-Pápa-Celldömölk vasút vonalat Csanaknál, Ménfőnél, Szemerénél vezetették, míg a Győr-
Zirc-Veszprém vasútvonalat Nyúlnál, Écsnél, Ravazdnál. Mivel Tényőt és térségét, a dombvidéket, 
elkerülte a vasút, így az nem tudott településfejlesztő erővé válni. 
A gépjárműves közlekedés megerősödését követő burkolatépítések után lassan elhaltak a dombok 
kötött, a nyergeket, szurdikokat kihasználó, „toronyiránt vezetett” közvetlen településközi 
kapcsolatokat biztosító utak és mára már a szomszédos települések közül jó néhány közúton csak 
jelentős kerülővel érhető el. 
A hatályos településrendezési terv készítője már felvetette ezek hiányát és több szomszédsági 
kapcsolatot biztosító vonalat is jelölt. Ilyenek voltak a korábbi megyei területrendezési tervben is 
szereplő, tervezett Tét-Pannonhalma országos mellékút, mely a település közigazgatási területét 
kelet-nyugati irányba metszette volna át, vagy az új vonalra javasolt szemerei bekötőút, valamint a 
korábbi településrendezési tervek további „településközi” utakat is jelöltek: egy új vonalon vezetett 
utat Sokorópátkára, vagy az Écs, illetve Nyúl felé kapcsolatot biztosító utakat. Ezek a tervezett utak 
nem valósultak meg. Ennek okai: 

- a településről keleti, illetve nyugati irányba kivezetendő vonalak természetvédelmi 
területeken haladnának át, melyekben nem kívánatos a közlekedésből eredő zavarás, 

- a domborzati viszonyok miatt jelentős beavatkozásra, tájátalakításra lenne szükség, 
- a jelentős mérvű tervezett beavatkozásoknak jelentős anyagi vonzata lenne, 
- a Sokorópátkára vezető javasolt településközi út megvalósítása is indokolatlan, hiszen az 

odavezető, meglévő országos mellékút forgalma csekély, ÁNF=462 j/n. 
A korábbi, ma hatályos településrendezési tervekből csupán egy települési mellékút vonalát 
javasoljuk megtartani, győrszemerei Józsefházától déli irányba vezető út vonalára jelölt utat, mely a 
83127. jelű tényői bekötőutat, országos mellékutat köti össze a 8309. jelű Gic-Ménfőcsanak 
összekötőúttal, országos mellékúttal a település lakott részének elkerülésével Tényő közigazgatási 
területén belül. 
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A közlekedés fejlesztést megalapozó megállapítások 
 
A hatályos Országos Területrendezési Terv 
 
A felülvizsgálattal érintett területre és annak közvetlen környezetére nem, tágabb térségében is 
csupán a 82. számú főút mentén kialakítandó országos kerékpárút-törzshálózati elemet jelöl. 
   

 
 
Kivonat az OTrT-ből 
A hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv 
 
A felülvizsgálattal érintett területre és annak közvetlen környezetére csupán a természetvédelmi 
területek érintettsége miatt elhagyott Tét-Pannonhalma összekötőút vonalára jelöl térségi kerékpárút-
hálózati elemet, melynek megvalósítása azonos nehézségekbe ütközik, mint a fejlesztésből kivett 
összekötőúté. 
 

Tényő 
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Kivonat az Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervből 
 
A hatályos településrendezési terv 
 
A hatályos településrendezési terv kitért a település külső, országos, nagytérségi és szomszédsági 
közlekedési kapcsolataira, mind közúti, mind közösségi, mind kerékpáros közlekedés 
vonatkozásában. Megoldást tartalmaz a belső közúthálózat szerkezetének fejlesztésére, tárgyalta a 
keresztmetszeti elrendezéseket, vizsgálta a járműtárolás módjait, tárgyalta a kerékpáros és gyalogos 
közlekedéshálózat fejlesztési lehetőségeit.  
A most készülő településrendezési tervi felülvizsgálat során mindezeket tiszteletben tartjuk, ám ha 
szükséges javaslatot teszünk módosításukra. A ma meglévő külső közlekedési kapcsolati rendszert 
alkotó vonalakon, mivel nem szükséges, nem változtatunk. A jelen módosítás során a módosuló 
beépítésre szánt területek közlekedési feltáró rendszerét szükség szerint felülvizsgáljuk, ha szükséges 
módosítjuk a meglévőségek lehető legnagyobb mérvű megtartásával, a kialakult közlekedési 
szokások tiszteletben tartásával, a módosítás céljaként megfogalmazottaknak megfelelően. 
 
 A jelen településrendezési tervi felülvizsgálat várható közlekedési hatásai: 
 
A jelen településrendezési tervi felülvizsgálat során az egyes területi egységek övezeti besorolása 
jelentősen nem változik és nem szükséges az azokat feltáró közúthálózati elemek besorolásán sem 
változtatni. A tervezett településrendezési változtatásoknak a település külső megközelítésekben, 
illetve a belső úthálózatának szerkezetére tekintve sem lesz mérhetően módosító hatása a mai 
állapothoz, illetve az elindított fejlesztésekhez képest. 
Mivel a felülvizsgálat során a területhasználat alapvetően a mai használathoz képest nem fog 
változni, ezért várhatóan nem lesz jelentős, mérhető forgalomnövekedés, vagy forgalom csökkenés, 
ugyanakkor a jelenleg folyó beruházások eredményeképpen jelentős minőségi javulás várható. 
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A tervezett közúthálózati fejlesztések következtében egyes utak esetében változhat az utakra jutó 
forgalom nagysága és összetétele is. A külső közúti kapcsolatot biztosító 8309. jelű, Gic-
Sokorópátka-Ménfőcsanak országos mellékút, összekötőút keresztmetszeti szűkössége ma 
forgalomkorlátozó tényező, melynek fejlesztését a hatályos rendezési terv már tartalmazza.  
A felülvizsgálat során vizsgáltuk, hogy lesz-e jelentős funkcióváltás az egyes területegységeken és 
mivel ilyen nem várható, a járműtárolás rendszerében és módjában sem várható jelentős változás. A 
meglévő, kialakított járműtároló egységek felhasználásával, a hatályos rendezési tervben jelölt 
járműtároló egységek kialakításával a parkolás az egyes területegységeken megoldott, megoldható. 
A jelenleg folyamatban lévő közlekedésépítési beavatkozások, illetve a tervezett módosítások 
következtében a hatályos rendezési tervben szereplő gyalogos, és kerékpáros hálózat kiteljesedik. 
 
Külső közlekedési kapcsolatok 
 
Tényő területén és térségében a hatályos rendezési terv jóváhagyása óta nem történtek jelentős, a 
közlekedést érintő beavatkozások, illetve napjainkban és a közeljövőben sem várhatóak ilyenek. A 
közúti közlekedés minőségének jelentős javulását eredményezheti a település és térségének 
megközelíthetőségét biztosító országos mellékutak megfelelő /az előírásokban szereplő/ szintre való 
kiépítése. 
Ez pozitív irányba befolyásolhatja a jelenleg kialakult közlekedési szokásokat is. Mivel azonban a 
hatályos településrendezési terv a külső közlekedési kapcsolatok és a belső közlekedéshálózat 
fejlesztését már tartalmazta, és a megkezdett, illetve jelenleg elindítás előtt álló közlekedési 
beavatkozások a korábbi tervek szerint történtek, történnek, az ez irányú megállapítások továbbra is 
változatlanul érvényesek. 
 
Légi közlekedés 
 
Tényő település területe légi közlekedéssel közvetlenül nem érintett. 
Tágabb térség tekintetében Pérnél, mintegy 29 km távolságra működik az 5 hazai nemzetközi 
forgalom fogadására is alkalmas repülőtér egyike. A péri repülőtér OTrT szerinti besorolása: ”II. 
osztályú, azaz egyéb kereskedelmi repülőtér”. Legegyszerűbb közúti megközelítés: Győr-
Ménfőcsanak M1 jelű autópálya, 81. számú főút útvonalegyüttesen. 
13 km-re Győrújbaráton található IV kategóriájú repülőtér, fel- leszálló hely, melyhez 30x30-as 
betonozott pálya tartozik. 
Vízi közlekedés 
Tényő település területén és szűkebb térségében nincs vízi közlekedésre alkalmas vízfelület, így vízi 
közlekedéssel Tényő település közvetlenül nem érintett. Belvízi hajózással a megyeszékhely Győr 
városa érintett, míg a nemzetközi vízi közlekedési vonal, a Duna, a Győr-Gönyű nemzetközi 
kikötőnél érhető el. A kikötő távolsága 40 km.  
 
Vasúti közlekedés 
 
A tervezési terület nem szeli át vasútvonal, a településnek nincs közvetlen vasúti kapcsolata. A 
települést is tartalmazó völgyet elkerülték, elkerülik a vasútvonalak, a Nyúl-Écs-Ravazd vonulatot 
ÉK-ről, a 11. számú Győr-Pannonhalma-Zirc-Veszprém vasúti fővonal, melyhez ma már nincs a 
dombokon átvezető közúti kapcsolat, így ezt a vonalat a település lakói jellemzően nem veszik 
igénybe. 
A településtől Ny-ra húzódik a 10. számú Győr-Pápa-Celldömölk fővonal, mely szintén nem érinti 
Tényő közigazgatási területét, de közúti kapcsolattal rendelkezik. A vasútvonal csak a szomszédos 
településeken érhető el: Győrnél a ménfői, illetve csanaki megállóhelyek – Győr-Ménfőcsanak felső 
és Ménfőcsanak – és a Győrszemere megállóhelyeknél. Legközelebbi a Győrszemerénél levő 
megállóhely, melynek távolsága 7,5 km. 
Győr város centrumában érhető el a Győr vasúti pályaudvar, mely vasúti gócpont és nemzetközi 
országos és helyiérdekű vonalak indító, megállító és csatlakozóhelye. Távolsága közúton Tényő 
centrumától 18,3 km. 
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Közúti közlekedés 
 
A Tényő külső közlekedési kapcsolatait, kapcsolódását a nemzetközi, országos, térségi kapcsolatokat 
biztosító közlekedéshálózatokhoz továbbra is a települést feltáró, meglévő országos mellékutak 
biztosítják: 

- a 8309. jelű Gic-Sokorópátka-Ménfőcsanak országos mellékút, összekötőút  
- a 83127. jelű Tényő bekötőút, mely szintén országos mellékút 

Tényő közforgalmú közúti kapcsolatain kívül rendelkezik egy, a közforgalom számára nem 
megnyitott jelentős útkapcsolattal, a Ravazd-Csanak vonulatán húzódó erdészeti úttal. Ez a korábban 
polgári védelmi célokat szolgáló út ma erdészeti magánút. 
 
A 8309. jelű Gic-Sokorópátka-Győr országos mellékút, összekötőút 
 
Ez az út a Veszprém megyei Gic településnél annak már külterületi szakaszán ágazik ki a 832. számú 
Pápa-Veszprémvarsány országos II. rendű főútból a 26+012 kmsz-nél. Ez az út korábban, egészen a 
80-as évekig Sokorópátkáig tartó zsákutca volt, ma már ez ad Tényőnek közúti kapcsolatot északi 
irányba Pápa, illetve Kisbér felé. 
Az út felfűzi Sokorópátka települést, a Tényőhöz tartozó Hollómajort és magát Tényőt, majd 
Győrújbarát közigazgatási területét egy tövid szakaszon érintve éri el Győr városát a ménfői 
városrészen. Itt ráfordul a 83. számú, pápai főút korábbi vonalára és azon éri el a 83. számú 
Városlőd-Pápa-Győr országos II. rendű főutat. 
Az út magassági vonalvezetése jó, vízszintes vonalvezetésében kis sugarú, éles, helyenként 
derékszögű törések találhatók. Legkirívóbbak a Sokorópátkát Tényő irányából megelőző szakasz, 
illetve a Ménfőt Tényő irányából megelőző szakasz. Az út forgalmi terhelésében a Tényő előtti és 
utáni szakaszon jelentős eltérés van: Ménfő és Tényő között 2016-ban az átlagos napi forgalom 2686 
jármű/nap volt, míg Tényő és Gic között az ÁNF= 436 j/n. Ebbe az útba csatlakozik be Tényő 
centrumában, a 15+865 kmsz-nél a Győrszemere felé kapcsolatot biztosító, illetve a 22+993 kmsz-
nél a Győrújbarát centrumába vezető a 83129. jelű Kisbarát bekötőút. Az út keresztmetszeti 
kialakítása több szakaszon nem felel meg az országos mellékutakra vonatkozó előírásoknak, és a 
burkolatának minősége sem megfelelő. 
Az út települési átkelési szakasza, a Győri utca egyben a település egyik közlekedési gerincét is adja. 
 
 
A 83127. jelű Tényő bekötőút, országos mellékút 
 
Ez az út Győrszemere közigazgatási területén, annak külterületi részén ágazik ki a 8308. jelű 
Győrszemere-Kajárpéc országos mellékút, összekötőútból a 0+663 kmsz-nél. Ez a 8308. jelű 
összekötőút 663 méterre ágazik ki a 83. számú Városlőd-Pápa-Győr országos II. rendű főútból, 
és az ebbe becsatlakozó 83132. jelű Győrszemere bekötőúton lehet elérni a becsatlakozástól 
számított további 780 méter megtételével a 10. számú Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonalon lévő 
Győrszemere vasúti megállóhelyet. 
83127. jelű Tényő bekötőút Tényő település centrumában csatlakozik a 8309. jelű Gic-Tényő-
Ménfőcsanak összekötőút települési átkelési szakaszába. 
Ez a bekötőút a település belső úthálózatának egyik gerinc útja. Ez volt a település első utcája, 
később a fő útja és neve is ezt őrzi: Fő utca. A Fő utca Győrszemere irányú folytatását ma Szemerei 
utcának nevezik. 
Ez az ősi út zaklatott vízszintes vonalvezetésű és keresztmetszeti kialakítása, burkolatának minősége 
nem éri el a mai, gépjárműves forgalom számára elfogadható megfelelő szintet. Az út átlagos napi 
forgalma 2016-ban 298 jármű/nap volt. 
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Belső közlekedési hálózat 

 

A település belső úthálózatának szerkezetén látványosan nyomon követhető a település fejlődése, 
illetve fejlődésének ütemei, sőt annak egyes időszakaszai is. 
Maga a település a völgy alján, a völgyön áthúzódó vízfolyást keresztező út mentén alakult ki 
egyutcás faluként, ez a Fő utca, két végén a jellegzetes elágazások tere, ahonnan a szomszédos 
települések felé vezető utak indultak. A fejlődés következő fázisában még mindig a völgyeletben 
volt a falu és a főutcából kis utca kezdemények indultak, így lassan ágas rendszerűvé alakult a 
közlekedéshálózat. Később, még mindig a völgyben az ágak jelentősen megnyúltak. Ezt követően 
közlekedési szempontból Győr város jelentőségének erősödésével a település központot alkotó 
elemei fokozatosan a keleti oldali elágazások tere felé helyeződött át, mai Fő utca-Győri utcai 
útcsatlakozásához, kialakult és megerősödött a győri irányú közlekedés, a Győri utca vonala. Később 
innen újabb utcák indultak /pl. a Petőfi utca, Árpád utca/ és ezeknél is megtörtént a spontán fejlődés, 
vagyis előbb megnyúltak, majd ágak nyíltak róla, majd ezek vagy visszahurkolódtak, vagy más kis 
utcákba csatlakoztak és így kialakult a településre ma is jellemző rostos utcahálózati rendszer. Ettől 
csak az utóbbi időkben indított lakóterület fejlesztés tér el, a „Gyöngyszem lakóterület”, mely a 
kialakult hálózattól eltérő bordás utcahálózati rendszerrel tája fel a napjainkban kialakuló 
lakóterületet.  
Ez utóbbi lakóterületi egységtől eltekintve a jelenlegi utcahálózati rendszer, az elmúlt években 
történt nagyszabású lakóterület fejlesztések eredményeképpen létrejött hálózat a korábbi rostos 
szerkezetű utcahálózat bővítésével, egyszerű, spontán kiterjesztésével jött létre. Napjainkra a Fő 
utcán kialakult elágazások tere megnyúlt, kitolódott a Petőfi utcai elágazásig, illetve spontán módon 
kisebb, de jelentős teresedések, „kisközpontok” alakultak ki. 
A település belső közlekedéshálózatának fejlesztésénél több szempontot is figyelembe vettünk: 

- A település belső közlekedéshálózatának gerincét továbbra is az országos úthálózat 
települési átkelési szakaszai adják. 

- A belső közlekedéshálózat fejlesztését egy-egy terület fejlesztéséhez, a fejlesztési terület 
közúti kiszolgálásához kötötték úgy, hogy az ütemezetten, a beépítés ütemében is 
végrehajtható legyen. Ezt az elvet továbbra is célszerű követni. 

- Az egyes településrészek, és tervezett új beépítésű területek feltáró úthálózatánál törekedni 
kell az azonos jellegű és fejlettségi szintű, egységes utcahálózati rendszer kialakítására. 

- Továbbiakban célszerű lenne mellőzni újabb „ágak”, zsákutcák kialakítását, a meglévő 
zsákutcás, ágas utcahálózatot rostos utcahálózattá javasoltuk az ágak visszahurkolásával 
fejleszteni. 

- Mindezek mellett javasoljuk a település sajátos arculatát is adó utcahálózat megőrzését, és a 
megőrzése mellett, a már megkezdett beavatkozások mintájára, a mai használat számára 
legalább elfogadható szintűre fejlesztését, illetve a már megkezdett közterület megújítási 
program folytatását. 

Az újonnan kialakítandó lakóterületek esetében pedig a mai úthálózati elemek által meghatározott 
közlekedési hálózat egyszerű besűrítésével számoltunk, melyek a peremfeltételeket biztosító, 
meglévő utcahálózati rendszerek vonali kapacitásában kiterjedésük nem nagy mivolta miatt – nem 
okoznak még konfliktusokat, kapacitási problémákat. 
A meglévő, bővítésre, vagy beépítésre váró gazdasági célú területek közúti feltárásánál célszerű lett 
volna a lakóterületek feltárását biztosító utak használata nélküli, teljesen független utcahálózati 
rendszert kialakítani, de mivel a gazdasági területek helye már korábban rögzült, illetve az általuk 
keltett többlet forgalom minimális és az is a lehető legrövidebb szakaszon érinti a lakóterületi 
utcahálózatot. 
Ezek a jelen tervben is javasolt közlekedéshálózati fejlesztések a településen eddig végbement 
természetes településfejlődés /ld. történeti áttekintés/ egyszerű továbbvitelét jelentik. 
A belterületi utak 65%-a burkolt és a kiszolgáló utak többségénél megfelelő az út minősége. Tényő 
falu területén a már burkolattal rendelkező utcák esetében is a burkolatszélességek kívánni valót 
hagynak maguk után. Több helyen hiányoznak, vagy nem megfelelőek az utakat kísérő árkok is, 
vagy kiépítettségük hiányos. Tényőhegy területén vannak jelentősebb hiányosságok: kis arányban 
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rendelkeznek a kiszolgáló utak valamilyen burkolattal, a meglévő burkolatlan utcák kis szélességűek, 
melyek aztán többnyire szurdokban futnak. A csapadékvíz elvezető rendszer ma még nem egységes, 
az egyes elemeket, szakaszokat össze kell kötni és egységes rendszerbe kell szervezni.  
 
Forgalmi tervezés 
 
A forgalmi tervezésnél jelen esetben meghatározó elemek az országos mellékutak: a 8309. jelű 
összekötő út és a 83127. jelű bekötő utak települési átkelési szakaszai. Ezen utak közül 8309 jelű út 
Sokorópátkára vezető szakaszának, illetve a 83127. jelű bekötőútnak a 2016-ban mért átlagos napi 
forgalom nagyságai minimálisak. A bekötőút esetén 298 j/n volt, az összekötőútnál 436 j/nap, ami 
azt jelenti, hogy „csúcs időben” a mértékadó forgalom nem éri el az óránkénti 60 darab járművet, 
azaz a két sávon egy-egy irányba átlagosan 2 percenként halad el egy jármű. 
Egészen más a helyzet az összekötőút Győr és Tényő közötti szakaszán, ahol 2016-ban az ÁNF 2686 
j/n volt, ami az út kategóriájának, szerepének megfelelő átlagos forgalom. 
 
A vizsgált időtáv 
 
Az összekötőút érintett Győr és Tényő közötti szakaszának forgalmi adatait „Az Országos közutak 
2016. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” adatbázisban foglaltak szerint adtuk meg. 
A számítás alapját az Útügyi Műszaki Előírások e-UT 02.01.31. „Közutak távlati forgalmának 
meghatározása előrevetítő módszerrel” képezte. 
A forgalmi fejlődés vizsgálati időtartama: 15 év, ezért a forgalmi tervezés során a tervezési 
forgalmakat 2030 évre vetítettük előre. 
 
Várható forgalom nagyságok 
 
Jelen fejezetben meghatározzuk a település közigazgatási területén lévő országos közutaknak a mai 
forgalmából (2016) generált, hosszútávra (2030) prognosztizált forgalmát. 
 
A vizsgált út: 
 
a 8309. jelű Gic-Sokorópátka-Győr országos mellékút a 3+010 kmsz – 26+635 kmsz érvényességi 
szakaszon. A mérőállomás a 24+212 kmsz-nél volt, még Győr-Ménfőcsanak belterületén.  
 
A mérőállomás paraméterei: 
 A forgalomszámláló hely: Győr-Moson-Sopron megyében található (08) 
 Jellegét tekintve:  lakott területi (belső 2) 
 Az út kategóriája:  mellékút (KUTKA 5,6,7) 
 Típusa:   mellékút 
 Az adat forrása:  felszorzott (2013) 
 
A hosszú távú forgalomfejlődési szorzó kiszámítása a 2016 alapévről hosszútávra előrevetítve 2030 
évre: 
 
  f2016/2000 = a  4096 + b256 + c16 + 1 = f2016/2000 
  f2030/2000 = a27000 + b900 + c30 + 1 = f2030/2000 
f2016/2030 = f2030/2000 

   f2016/2000 

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

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

Motorkerékpár (MKP) -0,00003348  0,001785 -0,0186 
Nehézjármű (ONGJ) -0,00002485  0,001382  0,0108 

 
 

Megnevezés Járműosztály 
 

SZGK KTGJ BUSZE BUSZCS KNTGK NTGK 
POTK 
TGK 

NYSZER SPEC MKP KPF LASSU 

f 2016/2000 1,3015264 0,9088376 1,4030824 1,01 
1,00 f 2030/2000 1,6828 0,9283 2,0521 1,04 

f 2030/2016 1,2929434 1,0214146 1,4625656 1,04 
Alap évi átlagos 
napi forgalom 
ÉÁNF 2016 
j/nap 

1843 427 38 2 24 22 1 2 0 42 166 32 

Távlati évi 
átlagos napi 
forgalom 
ÉÁNF 2030 
j/nap 

2383 552 39 2 35 32 1 3 0 44   

Egységjármű 
szorzó, E; 
(külső 
szakaszjellegnél 

1,0 2,5 0,8 0,3 2,5 

 
Az összes jármű (OJ) 2016. évi átlagos napi forgalma: 
 
ÉÁNF OJ2016  = 2599  j/nap 
illetve:   2582 E/nap 
 
Az összes jármű (OJ) 2030. évi átlagos napi forgalma: 
 
ÉÁNF OJ2030  = 3289  j/nap 
illetve:              3380 E/nap 
 
Az összes nehézjármű (ONGJ) 2030. évi átlagos napi forgalma a BUSZE, BUSZCS, NTGK, 
POTKTGK, NYSZER és SPEC járműosztályok forgalmainak összegzésével: 
ÉÁNF ONGJ2030  =   144  j/nap  
illetve                     360 E/nap  

ez az összforgalomnak az 5,5 %-a 
 
A forgalmi értékelés összefoglalása 
 
A meglévő, és várható forgalom nagyságok összevetéséből a 8309. jelű összekötő út Győr-
Ménfőcsanak és Tényő közötti szakaszán várhatóan a forgalom nagysága 2599 j/napról 
3282 j/napra fog növekedni, azaz a mai forgalom több mint negyedével megnövekszik, ám ez is csak 
29%-os kapacitás kihasználtságot jelent, ami hosszútávon megfelelő burkolatminőség mellett 
elfogadható. 
Megjegyzendő, hogy a jelzett útnál a kiindulási adat a 2013-ban mért adat felszorzásával jött létre, 
így a 2016-os forgalomszámlálási adat pontossága +/-15 %, ám az ilyen forgalomintenzitás mellett 
ez még 400 E/nap eltérést sem eredményez. Ugyanakkor a forgalomszámláló hely még Győr-
Ménfőcsanak belterületére esik, a Sokorópátkai útra, amely szakaszon helyi járatú autóbusz 
közlekedés is van /ld. csuklósbusz, illetve az érintett szakaszon nagyforgalmú üzem /pékség/ is 
található. 
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Keresztmetszeti elrendezések, szabályozási szélességek 
 
Az egyes utcák keresztmetszeti elrendezése, és szabályozási szélessége egymással szorosan 
összefüggő dolog, így értelemszerűen azokat egy fejezetben tárgyaltuk.  
A település közlekedéshálózatának gerincét képező utak, illetve a külső közúti kapcsolatokat 
biztosító utak a meglévő vonalukon maradnak, többnyire a már kialakult szabályozási 
szélességükkel. 
A településközi út, önkormányzati mellékút esetében célszerű igazodni az országos mellékutakra 
vonatkozó tervezési osztályokhoz és az ez által meghatározott paraméterekhez. A településrendezési 
terv felülvizsgálata során a meglévő utak szabályozási szélességét lehetőség szerint a korábbi 
rendezési tervben jelöltnek megfelelően szabtuk meg. 
A település belső közúthálózata kialakultnak tekinthető. A belső közúthálózat gerincét képező utak 
általában megfelelő közterületi szélességűek. Több kiszolgáló út esetében kedvezőtlen, tördelt a 
vonalvezetés, és ezzel együtt a közterületi szélesség is szeszélyesen változó, helyenként a minimális 
mértéket sem éri el, lokális szűkületeket tartalmaz. A kiszolgáló utak burkolatának minősége, 
esetenként szerkezete, több helyen a burkolat szélessége, helyenként hiánya – ez főleg az új 
beépítésű területeknél jelent problémát. A burkolatok felújítása, az elmúlt évek során ütemesen, a 
rendezési tervben meghatározottak szerint elkezdődött. A burkolt utak aránya megfelelő, de nem éri 
el a megyei átlagot. 
Jelen terv készítésekor, a belső úthálózat esetében a korábbi rendezési tervekben, illetve a már 
meglévő beépítéseknél használatos szabályozási szélességeket vettünk figyelembe, és azokat, ha 
lehetséges meglévőnek, megmaradónak tekintettük, illetve a keresztmetszeti elrendezéseknél is a 
meglévőségeket tekintetjük a tervezés alapjának. 
A települési úthálózat felszíni vízelvezetése többnyire megoldott, egyes településrészeken egységes 
hálózatot képez, több helyen – főleg a dombos településrészeken – a vízelvezető rendszer burkolása 
is megtörtént, illetve egyes felújításoknál burkolt folyókákat alkalmaztak. 
Egyes területeken, főleg az új beépítésű helyeken még hiányoznak a járdák, így azok ott még nem 
alkotnak összefüggő gyalogos úthálózati rendszert, illetve többnyire ezeken a helyen még hiányzik 
az árnyékadó növényzet is. A járdák pótlása folyamatos, ezek többnyire a hatályos rendezési terv 
által meghatározott helyen, módon és paraméterekkel történik. Jellemzően az utóbb kialakított járdák 
burkolata aszfalt rendszerű, és több esetben alkalmaztak már előregyártott, kiselemes beton 
burkolatot járdák, terek, díszburkolatok kialakításánál. 
 
Közforgalmú közlekedés 

 
A felülvizsgálat során vizsgáltuk, hogy lesz-e a hatályos településrendezési tervben jelöltekhez 
képest jelentős funkcióváltás, vagy lakóterület fejlesztés és mivel ilyen nem várható feltételezzük, 
hogy a hatályos településrendezési terv által megfogalmazott közforgalmú közlekedés fejlesztések 
folyamatban vannak, azokban jelentős változtatásra nincs szükség. 
Mivel a települést vasút vonal nem érinti, a közforgalmú közlekedési ellátása alatt a menetrend 
szerint közlekedő autóbuszos feltárást értjük. 
A település sajátos földrajzi, közlekedés-földrajzi elhelyezkedése és az ebből adódó közlekedési 
adottságai nagyobb mobilitást követelnek a helyi, de nem helyben munkát vállaló munkaerőtől. Az 
aktív dolgozók közül jelentős az ingázó száma, akik egy része a közforgalmú közlekedést, a közúti 
személyszállítást részesítik előnybe. Tényő településen helyi autóbusz közlekedés nincs, a 
településen belüli közforgalmi közlekedésre a településen átvezető járatviszonylatok vehetők 
igénybe. 
A település területén a tömegközlekedés feltételei adottak. A települést érintő járatviszonylatok az 
országos közúthálózat elemeit veszik igénybe, a 8309. jelű Gic-Sokorópátka-Győr országos 
mellékutat és a 83127. jelű Tényő bekötőút, mely szintén országos mellékút. A Tényőt felfűző 
járatviszonylatok útvonala a 8309. jelű útra esik, kivéve a buszfordulót. 
A településen 6 db autóbusz megálló pár van, Győr irányából sorrendben a következők: Tar, tanyák, 
alsó, központ, Ötház, Hollómajor és a település centrumából, a Tényő, központ megállóból indulóan 
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naponta 8 járat igénybe veszi a Fő utca-Szemerei utca-Domb utcák csatlakozásánál lévő Tényő, 
autóbusz-fordulót, mely járatok közül 3 csak Tényőig közlekedik, vagyis visszafordul Győrbe. 
Az autóbusz megállók nagytöbbsége kiépítetlen, megoldatlan a gyalogos kapcsolatuk, nem 
rendelkeznek buszöböllel, járdaszigettel, de váróval rendelkezik a Tényő központ megállóhely és új 
váróval a buszforduló. Célszerű lenne a buszmegállókat kiépíteni, buszmegálló-párokhoz fedett, 
építészeti megjelenésükben egységes várókat, utcabútorokat a buszforduló mintájára hozzárendelni. 
A két központi szerepű megállóhelynél, a központnál és a fordulónál célszerű lenne fedett 
kerékpártárolókat is kialakítani. 
A közforgalmú közlekedés bázisa Győr városában van. Győrből naponta átlagosan 18 járat indul 
Tényőre. Győr autóbusz-pályaudvar és Tényő központ közötti távolság 19,5 km, a menetidő 33 perc. 
Győr autóbusz pályaudvaron van lehetőség a nemzetközi, távolsági és más helyközi járatok 
igénybevételére. Kedvező módon a győri pályaudvar szomszédságában van a győri vasúti 
pályaudvar, ahol megállnak a nemzetközi, országos, regionális és elővárosi vonatok is melyek 
igénybevétele így egyszerű. 
Tényőnek közvetlen helyközi kapcsolata csak a 8309. jelű útból és a 832. számú útvonalegyüttesen 
közvetlenül elérhető településeknek van. Ezen a vonalon Győrből indulóan:  

- 4 járatpár megy el Pápateszérig, távolsága Tényőtől 21,3 km, menetideje Tényőtől 34 perc 
- 3 járatpár csak Bakonytamásiig megy el, vagyis 7 járatpárral lehet elérni Bakonytamásit, 

melynek távolsága Tényőtől 18,2 km, menetideje Tényőtől 29 perc 
- 1 járatpár Gicnél fordul vissza, vagyis 8 járatpár megy naponta Gicen át, melynek távolsága 

Tényőtől 16,8 km, menetideje Tényőtől 25 perc 
- Sokorópátkán átlagosan naponta 15 járatpár halad át, távolsága Tényőtől 8,9 km, menetideje 

Tényőtől 13 perc. 
A többi szomszédos település felé nincs közvetlen autóbuszos kapcsolat, ezek a települések csak 
jelentős kerülővel, Győrben történő átszállással érhetők el. 
Mindezeken túl hivatásforgalmat lebonyolító járatok is részt vesznek a közforgalmi közlekedésben. 
A közforgalmi közlekedés fejlesztésénél elsődleges a menetrend évenként történő utazási igényekhez 
igazítása a kézenfekvő megoldás.  

 
Járműtárolás, járműellátás 
 
A település üzemanyagtöltő állomással is rendelkezik, de további üzemanyagtöltő állomások, 
járműjavító bázisok 10 km-es körzetben, Győr közigazgatási területén Győr-Ménfőcsanak 
városrészben is találhatók, így a település járműellátás szempontjából a település jól ellátottnak 
tekinthető.  
Megállapítható, hogy a településen a járműtárolás megoldott, illetve megoldható, ezért a 
járműtárolásban a hatályos rendezési tervhez képest alapvető változást nem terveztünk. 
A településen – a nyilvántartások szerint – 2017-ben 1051 db személygépkocsi volt, amiből 
természetes személy által bejelentett 524 db. Ez 332 szgk/1000 fő ellátottsági szintet jelent, ami 
alacsonyabb a megyei 353 szgk/1000 fő átlagnál, de meghaladja az országos 314 szgk/1000 fő 
átlagot. Ez a munkaerő, illetve a lakosság mobilitásának magas szintjére utal, vagyis igen jelentős az 
ingázók, illetve az egyéb okokból egyéni járművel utazók száma. 
A járműtárolás lakóterületeken - mint általában a falusias beépítésű lakóterületeken – elsődlegesen 
telken belül megoldható és megoldott. 
A meglévő intézmények, termelő egységek esetében a járműtárolás a létesítményekhez kialakított 
parkolókkal többnyire telken belül megoldott, illetve egyes közintézmények esetében, akár 
burkolattal párhuzamos leállással, de egyre több helyen saját kijelölt, vagy épített parkolóval is 
megoldható. A település belső, kis forgalomintenzitású útjain ez – főleg a dombvidéki beépítések 
keskeny közterületű útjain – akár zavaró is lehet. 
A község területén az elmúlt években jelentős parkoló fejlesztések történtek az igazgatási, 
kereskedelmi, idegenforgalmi egységeknél, a településen működő vállalkozásoknál, a települési 
intézményeknél.  
A járműtárolásban nem várható alapvető változás. A lakóingatlanok esetében a járműtárolást az 
előírásoknak, és a szokásoknak megfelelően, továbbra is telken belül kell megoldani. 
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A kerékpáros közlekedés 

 
A település és környezete a Tényőt magába foglaló völgyelet, a Sokorói dombvidék hullámos 
felszíne topográfiailag alkalmas kerékpározásra – mint a sokorói térségnek általában – a 
kerékpározásnak vannak hagyományai. A település kerékpáros létesítménnyel való ellátottsága 
megfelelő szintű. 
A kerékpárhasználat főbb okai: 

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

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

viszonylagos közelsége: 
- a tömegközlekedési megállóhely távolsága egyes lakóterületi egységektől mérten 

meghaladja a „rágyaloglási távolságot”  
A településnek a külső kerékpáros közlekedési kapcsolatoknál és a településen belüli 
kerékpározásnál főleg biztonságosan használható, jó minőségű úthálózati elemekre, jó 
útburkolatokra lenne szüksége.  
Ma a kiépített kerékpárutak, a kitáblázott kerékpáros vonalak nem érintik a települést. A megyei 
településrendezési terv jelöl a korábbi területrendezési tervben szereplő, a hatályos megyei rendezési 
tervből már törlésre került Tét-Pannonhalma összekötőút vonalán térségi kerékpárút-hálózati elemet, 
melynek megvalósítása azonos nehézségekbe ütközik, mint a fejlesztésből kivett összekötőúté, 
nevezetesen védett természeti értékeken vezetne keresztül. A jelzett vonalon a kerékpárút kialakítása 
jelentős beavatkozással, jelentős földmunkával járna.  
A területrendezési tervben jelzett vonalhoz közel eső, ma jelölt turista vonalak magassági 
vonalvezetése beavatkozás nélkül alkalmatlan a kerékpározásra, így ez sem ad megfelelő megoldást. 
 
 
Gyalogos közlekedés 
 
A gyalogos közlekedési hálózat főbb elemei az utcákat kísérő járdák rendszere, melyet a gyalogos 
közök, átkötések egészítenek ki. Ezek az átkötések jelentős útvonal rövidítést eredményezhetnek. 
Kialakulásuk sok esetben a közlekedési szokásokon alapul, megtartásuk fontos és újabb hasonlók 
kialakulása esetén kiépítésüket legalább a ma meglévők szintjére kell hozni. Az új beépítések 
esetében is van már ilyenekre példa és az ilyenek kialakítása a jövőben is célszerű. 
A gyalogos úthálózati elemek a településen ma még nem képeznek teljesen egységes rendszert, 
mivel egyes szakaszokon, főleg az új beépítésű területeken, illetve egyes dombos részeken még 
hiányoznak a biztonságot nyújtó járdák, illetve az új beépítésű területen megépített járdák még nem 
kapcsolhatók a települési gyalogos hálózati rendszerhez. Sok esetben ezeknek a területeknek a teljes 
beépítésekor ezek a gyalogos hálózatok automatikusan kapcsolódhatnak is, de ezeket a 
kapcsolódásokat célszerű lenne mielőbb megvalósítani. 
A gyalogos közlekedés fejlesztésénél a ma még hiányzó járdák megépítése lenne az első lépés és 
egyben a legfontosabb is. Az újonnan építendő járdák esetében a településen már kialakult 
járdatípust és méretet lehet, illetve célszerű alkalmazni. Ez legalább 1,2 – 1,5 méter széles többnyire 
két, esetenként egyoldali, az ingatlan határokhoz igazodó zömében beton burkolatú /a felújított, 
illetve újonnan épített járdák esetében aszfalt rendszerű, illetve az utóbbi időkben kiselemes beton 
burkolat/ járdákat jelent. A járdák mellette legalább utcánként egységes, árnyékadó növényzet 
telepítése célszerű. 
Továbbra is feladat marad a tervezett lakóutcák esetében az összefüggő járdarendszer – első lépésben 
a legalább egyoldali gyalogjárda – kialakítása. 
Elengedhetetlen a település egészén a tömegközlekedési megállóhelyek és a gyalogos járdarendszer 
biztonságos, kulturált összekötése, több esetben ennek megteremtése sürgős feladat. 
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A településen kijelölt turistautak haladnak át a belterületen és külterületen egyaránt. Belterületen az 
Árpád utca-Fő utca-Szemerei út vonalában, illetve a Kossuth utca vonalában van kijelölt turistaúti 
vonala. Külterületen az erdei, és mezőgazdasági utakon nyugat felé Szemere, Felpéc és Kajárpéc 
településeket, kelet felé pedig Győrújbarát, Écs, Nyúl és Ravazd településeket lehet megközelíteni a 

kijelölt turistautakon. Ezek az utak a települések szőlőhegyeit, műemléki védettségű borospincéit, 
műemlék épületeit illetve a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett és fokozottan védett erdő- és 
legelőterületeit érintik. A tényői turistautak ezen kívül kelet-nyugati irányban a Csanak-hegy 
vonulatairól a Szemere-hegy vonulatai felé vezetik a kirándulókat. 

 
Intézkedési javaslat 
 
Jelezni kell a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata felé, hogy a megyei területrendezési terv 
készítése során a Tét-Pannonhalma közötti vonalra jelölt térségi kerékpárút-hálózati elem 
megvalósíthatósága a jelzett vonalon nem reális, célszerű lenne a kapcsolat számára egy 
megvalósítható vonalat kijelölni. 
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2.11 Közműellátottság 
 
Jelen településrendezési terv készítése során vizsgáltuk a már korábban elfogadott 
településfejlesztési elhatározásokat, azok eddig történt ütemezett megvalósítást. 
A terv készítése során nem kerülnek kijelölésre olyan újabb beépítésre szánt területek, melyeket a 
korábbi tervek ne tartalmaztak volna. Mindezekből következik, hogy a közmű-üzemeltetők felé a 
korábban jóváhagyott fejlesztési tervekben jelölteken túli többlet igény nem keletkezik, viszont az 
egyes fejlesztési ütemek végrehajtásakor, – egyes esetekben azt megelőzően – a már korábban 
jelzett, még végre nem hajtott közműfejlesztéseket meg kell valósítani, illetve a forrás oldalról, vagy 
a fogadó oldaláról meg kell vizsgálni, hogy a kapacitások – már, vagy még – rendelkezésre állnak-e. 
A település az infrastrukturális elemek elérhetősége szempontjából az országos átlaghoz képest 
kedvező adottságú. A településen az alábbi közművezetékekre lehet rácsatlakozni: ivóvíz, szennyvíz, 
földgáz, elektromos energia, hírközlés, műsorszórás. 
A település saját ivóvíz bázissal, illetve szennyvíz tisztítóval nem rendelkezik. 
Az ivóvíz bázis Győrszemerén, a szennyvíz tisztító Tét városában található. A vízi-közmű 
szolgáltatást a Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, /székhelye: 9025 Győr, Országút utca 4./ biztosítja. 
A község közigazgatási területét élő vízfolyás, a Sósos-ér szeli át, mely egyben természetes befogadó 
is. 
A község lakósságának száma az elmúlt években, az infrastrukturális elemek szempontjából 
jelentősen nem növekedett és a terv távlatában sem számolunk jelentős növekedéssel. Ebből 
következik, hogy a lakósági fogyasztás oldaláról jelentős többlet igények nem keletkeztek, 
keletkeznek ebből a szektorból, illetve innen jelentős többlet igény a forrás oldal felé nem irányult. 
Az infrastrukturális hálózatok esetében cél azok teljes mértékű kiterjesztése, illetve /és főleg/ azok 
minőségének javítása. 
Egyes elemek esetében ez a folyamat már megkezdődött: 

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

Más elemek esetében a romlás elkerülése érdekében azonnali beavatkozásra lenne szükség: 
- a települési csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos kezelésére, egységes hálózatba 

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

burkolatának elkészítésére. 
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település alapvető kommunális infrastruktúra 
rendszerrel rendelkezik, ám egyes elemeinek fejlesztése, kiterjesztése szükséges. 
 
Vizi közművek 
 
Vízellátás 
 
A településen az ivóvíz ellátást biztosító közműhálózat kiépítésre került. A település ivóvízzel 
teljesen ellátott, minden utcában kiépítésre kerültek az ivóvízvezetékek és ezekre tűzcsapokat is 
telepítettek. A településen a közüzemi ivóvíz hálózat hossza 20 km, a szolgáltatott ivóvíz 
mennyisége 47 000 m3 volt. 
A település ivóvíz ellátását a Pannon-Víz Zrt. Nyúli Üzemmérnökséghez tartozó Győrszemerei 
Vízműtelep biztosítja 
A vízműtelep Győrszemere község határában, a Sokoró dél-nyugati lejtőjén található. Kezdetben 
Győrszemere, Felpéc, Kajárpéc, Tényő és Sokorópátka vízellátását szolgálta. Mára összekötések 
révén kapcsolatban áll a környező településekkel is. 
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A kistérséget ellátó vízmű rendszer 1987-ben épült. Négy víztermelő kútból, 3600 m3/nap maximális 
víztermelő kapacitással. A kutakból kiszivattyúzott víz vas és mangán tartalma túllépi az ivóvízzel 
szemben támasztott határértékeket, ezért ezeket zárt nyomás alatti szűrőkben eltávolítják. 
A rendszer tározókapacitása 9000 m3. A Sokoró változatos terepviszonyaihoz alkalmazkodva több 
nyomásfokozó egység gondoskodik arról, hogy minden fogyasztóhoz megfelelő nyomással jusson el 
a víz. 
Tényő ellátását a Szemere-szőlőhegyi 2x100 m3 térszíni tározó és nyomásfokozó biztosítja. A 
település dombvidéki jellegű, így a hálózatot több körzetre, nyomásövezetre bontották. A mélyebb 
területeken a gerincvezetékről leágazó hálózati egységek nyomáscsökkentővel vannak ellátva, hogy 
a fogyasztói berendezéseket ne érje a megengedettnél nagyobb nyomás. A fejlesztésre kijelölt 
területek ellátását a nyomászónák figyelembe vételével lehet csak biztosítani. A terv fejlesztési 
területeket jelöl magasabb terepszinteken is, ám ezek a területek csak nyomásfokozóval láthatók el. 
Tekintettel arra, hogy üdülőterületek is kerültek kijelölésre, ezek megvalósítása során is vizsgálni 
kell a tározó építésének szükségességét, hogy a nyári csúcsok a tározóból kielégíthetők legyenek. A 
terven jelölt fejlesztések a víz művi kapacitás és gerinchálózati kapacitás szempontjából elláthatók 
ivóvízzel. 
Tényő településen a közkifolyók száma 7 db. Az oltóvizet az ivóvíz hálózatra telepített tűzcsapok 
biztosítják. A településen a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő átmérőjű, kapacitású vízvezetékek 
kerültek kialakításra, melyekre az épületek és létesítmények környezetében 100 méteren belül föld 
feletti, kitörés biztos tűzcsapokat telepítettek. A fejlesztési területeken a vízvezetékekre maximum 
200 méterenként, és a végpontokon tűzcsapokat kell felszerelni. 
A településen öntözéshez többnyire a felszín alatti vízkészleteket, illetve az összegyűjtött 
csapadékvizet használják. 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A községben a szennyvízelvezető csatornahálózatot kiépítették, a háztartások nagy része csatlakozott 
a rendszerhez. Tényő szennyvízhálózatának hossza meghaladja a 22 km, a közüzemi 
szennyvízhálózatba bekötött lakások száma 591, vagyis a rákötések aránya 84%. 
A község szennyvízcsatorna hálózata egy regionális rendszer része. A szennyvízhálózatot a Pannon-
Víz Zrt. Nyúli Üzemmérnökséghez tartozó Téti Szennyvíztisztító Telep biztosítja. 

Tényő 
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2013 óta működik Győrszemere és Tényő közös szennyvízelvezetése. Az összegyűjtött szennyvizet 
átvezetik Tétre és a szennyvizek tisztítása a felújított és kibővített téti szennyvíztisztító telepen 
történik. 
A Téti Kistérség központjában lévő szennyvíztisztító telepre nyolc település szennyvize érkezik: Tét, 
Gyömöre, Szerecseny, Felpéc, Kajárpéc, Sokorópátka, Győrszemere és Tényő településeké. 
2013-ra épült ki a szennyvízcsatorna-rendszer Győrszemerén és Tényőn, és ezzel egyidőben 
elkészült a két község szennyvizét befogadó téti szennyvíztisztító telep bővítése is. 
Az alkalmazott szennyvíztisztítási technológia első lépéseként a szennyvíz mechanikai szűrése 
történik, elválasztják a darabosabb (úszó, lebegő) anyagokat, majd a homokfogóban a szennyvíz 
áramlási sebessége lelassul, a görgetett szennyeződések leülepednek. A homokfogó után vas szulfát 
adagolással csökkentik a szaghatást és segíti a foszfor eltávolítást. Ezt követően a biológiai tisztítás 
fázisa következik, melyben nagy mikroorganizmus tömeget tartalmazó eleveniszap segítségével 
eltávolítják az oldott és a kolloid állapotú szerves anyagokat. Végül a harmadik fázisban a biológiai 
tisztítás végtermékeként keletkezett szervetlen anyagokat (nitrogént, foszfort) távolítják el a 
szennyvízből. A tisztítási folyamat során keletkezett iszapot fél éves tárolás és stabilizálás után a 
mezőgazdaságban hasznosítják. 
Ez a környezetvédelmi projektet az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, valamint kis 
részben lakossági önrésszel készült el. 
A háztartások 47 százaléka már kezdetben rákötött a rendszerre. A fejlesztés során közel 35 
kilométer gerincvezetéket, 17 kilométer bekötővezetéket, továbbá 17 hálózati és 16 házi átemelőt 
építettek. A téti szennyvíztisztító telep a bővítést és a korszerűsítést követően alkalmassá vált a két 
község szennyvizének befogadására. A kapacitást napi 1000 köbméterről közel 1450 köbméterre 
növekedett a meglévő kombinált, eleveniszapos medencék átalakításával és két új utóülepítő 
létesítésével. A harmadfokú biológiai tisztítás után a megfelelő hatásfokkal tisztított szennyvizet a 
Csángota-érbe vezetik. 
Téti szennyvíztisztító átlagos terhelése 466 m3/nap és hosszútávon képes a Tényőn keletkező 
szennyvizek befogadására. 
 
Felszíni vízelvezetés 
 
Tényő felszíne topográfiai elhelyezkedéséből adódóan dombvidéki. Tényő település a Dunántúli 
középhegység (nagytáj) Bakony vidék mezotáján, a Pannonhalmi-dombság kistáján fekszik. A kistáj 
Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye területén terül el. 
A Pannonhalmi-dombság, a Sokoró három vonulatát: Pannonhalmi-, Ravazdi-, Ménfőcsanaki- és 
Győrszemerei-dombság két nagyobb völgyre osztja fel. A település a dombvidék középső 
vonulatának nyugati részén, illetve a településről elnevezett Tényői-völgy keleti peremén található, 
amely a kistáj egyik legértékesebb mezőgazdasági területe. 
A település a Pannonhalmi-dombság középső, un. Csanak vonulatán, illetve annak negyedidőszaki 
hordalékkúpján fekszik. Maga a dombvonulat laza pannóniai és negyedidőszaki üledékekből épült 
fel. Az átlagos összetétele a dombságnak a pannóniai agyag és homok, pliocén és pleisztocén 
folyóvízi kavics és homok, valamint lejtős, szoliflukciós üledék, homokos lösz. A felsoroltakból 
következően a domborzati mikrokép változatos, eróziós és deráziós völgyek sűrű hálózata alkotja. 
A település éghajlata a domborzati viszonyok következtében mozaikos. Általánosságban 
elmondható, hogy jellegét tekintve a község a Dunántúli-hegyvidék éghajlati területéhez tartozik. 
Jellegét tekintve mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet + 9 °C körüli 
érték, a napsütéses órák száma 1800-1900 óra/év. Csapadék évente mintegy 650 mm esik. Átlagosan 
40 napon át borítja hó a talajt, maximálisan 20-30 cm vastagsággal. Az uralkodó szélirány ÉNy-i. 
Maga Tényő település a sokorói dombság vonulatai között húzódó egyik völgyben helyezkedik el. A 
medence tengelyében alakult ki a Sósos-ér medre, mely egyben a dombokról lefolyó vizek 
természetes befogadója is.  
Tényő település közigazgatási területének felszíni vízelvezetését nyílt árkos hálózat biztosítja. A 
csapadékvizet a mezőgazdasági területeken a sűrűre kialakított árkok rendszere, belterületen burkolt 
és burkolatlan csapadékcsatornák, az útburkolatokat kísérő árkok rendszere vezeti el, illetve 
szikkasztja el. 
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A felszínre jutó csapadékvizeket külterületen az árkokba, kisebb természetes befogadókba, és onnan 
a természetes vízfolyásba a Sósos-érbe vezetik el. 
Belterületen az utcai csapadékvíz elvezető árkokat többnyire egységes hálózatba foglalták 
/helyenként, főleg az új beépítésű területrészeken foglalják/, mely hálózat karbantartása, az átereszek 
tisztítása rendszeres, így nincsenek feliszapolódott szakaszok.  
A település beépített területén jelentős kiterjedésű felszíni vízelvezető árkok rendszert építettek ki az 
idők folyamán. E meglévő vízelvezető rendszereket részletes geodéziai felmérés alapján célszerű 
felújítani, és az új beépítésre szánt területeken, vagy ahol még nem építették ki vízelvezető árkokat 
ott azokat folyamatosan ki kell építeni és kapcsolni a már meglévő hálózathoz, hogy egységes 
rendszert képezzen. A nagyobb esésű felszínnel rendelkező területrészeken, a domboldalakon nagy 
vízsebességre, esetenként „rohanó” vízre lehet számítani. Az ilyen szakaszokon a medret, a mai 
gyakorlatnak megfelelően burkolni kell, szükség esetén különböző energia törőket is kell alkalmazni. 
Mivel az új beépítésekkel, az új épületek tetők felületeivel, a közlekedési területek, illetve az egyes 
lakóingatlanok területén belül is nő a burkolt felületek aránya, jelentősen rövidülhet a csapadékvizek 
összegyülekezési ideje, ami azt is jelenti, hogy az rövidebb idő alatt és nagyobb mennyiségben 
érkezik a fogadóba. Ezért is nagyon fontos a Sósos-ér rendszeres karbantartása, jó állapotának 
megőrzése. Ennek a település szempontjából legjelentősebb közcélú vízfolyásnak, a Sósos-érnek a 
kezelője a Győri Vízi Társulat. Tényő község Koroncó, Győrszemere, Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, 
Sokorópátka településekkel a Bornát-ért és Sósos-ért magába foglaló 2.sz. térségbe tartozik. A 
fenntartás folyamatos, a karbantartása biztosított, a csapadékvizek befogadására. Ezért is, és 
elhelyezkedése okán is a Sósos-ér továbbra is el tudja látni ezt a feladatot, erre alkalmas tud maradni. 
A lefolyási viszonyokat az enyhe esésű felszín esetében, illetve a mezőgazdaság művelésből adódó 
növénnyel való fedettség, valamint belterületen a családi házas, kertes beépítés lejtő irányú hosszú 
kertjei pozitívan befolyásolják, megnövelik az összegyülekezési időt. A településen ősi idők óta, 
főleg a szőlőművelésű területeken alkalmazták azt, hogy a rétegvonalakkal közel párhuzamosan futó 
árkok „megutaztatják” a csapadékvizet, csökkentik a lefolyó víz sebességét, erejét, ugyanakkor 
növelik az összegyülekezési időt, vagyis a lehullott csapadékvíz nem egyszerre, egyidőben érkezik a 
fogadóba. Ezenkívül ezzel a megoldással több vizet juttatnak a talajba, ami annak megművelése 
esetén egyébként is szükséges. Ennek az ősi technikának a megőrzése megfontolandó és kívánatos is.  
A gazdasági területek esetén, de a lakóingatlanoknál is megfontolásra javasoljuk az úgynevezett 
szürkevíz hasznosítást. Az épületek tetőzetéről levezetett vizet össze kell gyűjteni szintszabályozásos 
gépészeti berendezéssel felszerelt tartályba, és ez a víz egyszerű mechanikus szűrést követően 
felhasználható: takarításra, mosásra, WC öblítésre, öntözésre stb. Ezzel a módszerrel komoly 
megtakarítás érhető el a vízfogyasztás terén, lassulhat a csapadékvíz összegyülekezési ideje, és így 
némiképpen tehermentesülhet az elvezető hálózat is. 
 
Energia ellátás 
 
Elektromos energia ellátás 
 
A településen az elektromos energia ellátást az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. 
Tényő területe a győri régióközponthoz, az Áramhálózati Üzem Győrhöz /9027 Győr, Kandó 
Kálmán utca 11-13./ tartozik. 
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségű /20kV-os/ szabadvezetéki 
hálózatról, a Győr Déli-Tét vezetékről, illetve a trafóállomásokhoz leágazó vezetékekről történik. 
A település beépített területének elektromos energia ellátását biztosító meglévő hálózat 20 kV-os, és 
0,4 kV-os vezetékekből áll. Ez a hálózat többnyire légvezetékes rendszerű, vegyes oszloprenddel és 
vezeték típussal. Az E.ON Rt. nem mért szabvány ellenes feszültségesést a kisfeszültségű hálózat 
végpontján. A településen 8db, környezetében 4db 20/0,4kV-os transzformátor található. 
Tényő településen a háztartási villamosenergia fogyasztók száma 770 db. A háztartási 
villamosenergia fogyasztás alakulása az elmúlt 10 évben a következők szerint alakult: 
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Tényő villamosenergia fogyasztása /Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 

 
Az elmúlt 10 év villamosenergia fogyasztásából kitűnik, hogy Tényő lakosságának fogyasztása 
meghaladja az országos és megyei átlagot. 
A trendek alapján várható villamos teljesítmény növekmény, mely a mai fogyasztóknál jelentkezik a 
meglévő állomások kapacitásának bővítésével biztosítható. 
A már meglévő lakóterületeken a fejlesztéseket a meglévő OTR állomás fejlesztésével lehet 
biztosítani. 
A közületi igények függvényben a rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei adottak. A fejlesztések 
miatt további transzformátorállomások létesítése, vagy egyes transzformátorállomások gépcseréje 
lehetőséget biztosíthatnak a terhelések átcsoportosítására. 
20 kV szabadvezeték biztonsági övezete a hatályos előírások szerint kettős felfüggesztésnél 
belterületen a legszélső vezetéktől számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésű 20 kV-os kialakítás esetén a 
tartóoszlop tengelyétől számítva kb. 3,25 m-t. Külterületen a védőövezet a szélső száltól számított 5 
m. 
Azokon a részeken, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott közös 
oszlopsoron kell azokat vezetni. 
A 0,4 kV-os hálózatra a telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha azt az oszlop tulajdonosa, jelen 
esetben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. engedélyezheti. 
A szabadvezetékes részeken az energiaellátási oszlopokra is felkerülhetnek a közvilágítási 
lámpatestek, földkábellel ellátott részeken természetesen csak kandeláberes lehet a közvilágítás. 
Ma a közvilágítási hálózat többnyire légvezetékes rendszerű, és a kisfeszültségű tartóoszlopokra 
szerelték fel a közvilágítási lámpatesteket. A tervezett, illetve az új beépítésű lakóterületek 
közvilágításának kiépítése során a denevérfaunára gyakorolt negatív hatások, illetve a 
fényszennyezés alacsonyabb szintjének érdekében, alacsony magasságú, és koncentráltan szétterülő 
fényt adó lámpatesteket kell alkalmazni. 
A megkérdezett lakosok 98%-a, és a gazdasági szereplők/intézményvezetők 90%-a megfelelőnek 
tartja a község közvilágítását. 
Valamennyi új utcában ki kell építeni a kisfeszültségű hálózatot, és a közvilágítást. 
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a 2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény 
értelmében a 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztó hálózat és közvilágítási elosztó hálózat 
belterületen kizárólag földkábellel létesíthető. A földkábellel létesített elosztó hálózat és 
közvilágítási elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli. 
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Gáz energia ellátás 
 
Tényő település ma már rendelkezik vezetékes gázellátással. A községben 1996-ban építették ki a 
középnyomású földgázhálózatot. A vezetékes gáz gerincvezetéke mára már teljes egészében lefedi a 
település területét. 
A településnek önálló nyomásszabályozója nincs, a középnyomású KPE vezeték a szomszédos 
Sokorópátka felől érkezik D110 mérettel. 
A község déli határától szétágazó települési elosztó hálózat biztosítja a lakosság és a gazdasági 
egységek ellátását. 
A földgáz vezeték hálózat kiépítése óta eltelt évek során a háztartások 51%-a került rákötésre, mely 
érték nem minősíthető magasnak, ám további bővülése várható. Az összes vezetékes gáz fogyasztott 
mennyisége 359 ezer m3 volt, ami 0,27 em3/év jelent. 
A háztartási gázenergia fogyasztás alakulása az elmúlt 10 évben a következők szerint alakult: 
 

 
Tényő háztartási gázfogyasztása /Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 

 
Látható, hogy míg a villamos energia fogyasztás az elmúlt 10 évben meghaladta az országos és 
megyei átlagot, a gáz energia fogyasztás elmarad attól. 
Minden utcában lehetséges a vezetékes gázellátás. A meglévő gázvezetékek jó állapotúak, 
meghibásodás nem jellemző. 
A tervezett fejlesztések téli csúcs órai földgázigényéhez a terv távlatában, a meglévő gázfogadó 
kapacitása megfelel. 
A település külterületén vezetett középnyomású gázvezeték védőtávolsága 5-5 méter. 
A tervezett új lakóterületi egységek gázellátását, valamint a gazdasági területek gáz energia 
szükségletének kielégítését a már meglévő, üzemelő középnyomású gázvezeték hálózat egyszerű 
lineáris kiterjesztésével lehet biztosítani. 
A tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, 
hogy a középnyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m. 
 
Megújuló energiák 
 
Jelenleg nem jellemző a településre a megújuló energiaforrások (biomassza, napenergia, geotermikus 
energia, hőszivattyú) felhasználása. 
Leginkább új beépítéseknél tapasztalható és a jövőben várható a háztartásokban közvetlenül 
felhasználható megújuló energiák igénybevétele. Itt elsősorban a használati melegvíz készítéshez 
napkollektoros rendszereket használnak, melyek működtetéséhez a napelemes energia nyerés 
alkalmazása már ismert, és már alkalmazott, illetve egyre nagyobb mennyiségben látják el a házakat 
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villamos energia nyerés érdekében napelemekkel. A térség adottságai miatt a fűtés megoldható akár 
geotermikus hőszivattyús berendezéssel is, melynek előnye, hogy nyáron a kiépített talajszondák 
hűtő üzemmódban is alkalmazhatók. Megújuló energiaként szóba jöhet a biomassza kazánnal 
biztosított hő ellátás is. 
 
Elektronikus hírközlés, műsorszórás 
 
Távbeszélő ellátás 
 
A telefonhálózatot 1984-ben építették ki Tényőn. A szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A 
rendszer kiépítésekor a szolgáltatás vezetékes volt, majd később áttértek az RLL rendszerre, az 
üvegkábeles rendszer kiépítése 2004-ben fejeződött be. 
A település területén a hálózat kiépítését követően több, három nyilvános telefonállomás is volt. A 
településen adótorony, a Rigácsi utcában található 

Ma Tényőn 224 db távbeszélő fővonal van, ebből „lakás fővonal” 200 db, ISDN 14 db. 
Tényő területén a következő műholdas szolgáltatások vehetők igénybe a szolgáltatás típusa szerint 
csoportosítva: 

- Internet, illetve mobilnet szolgáltatás:  Vidanet, Telekom, Vannet; 
- Mobil szolgáltatás:     Netfone, Telenor; 
- Telefon szolgáltatás:    Fonio Basic,EphoneVoIP, MCN, Telekom; 
- Kábel Tv:     Falu Tv; 
- Műholdas Tv:     DIGI, UPC, Telekom; 

A község területén lévő vezetékes távbeszélő hálózat földalatti és légvezetékes szakaszokból áll. A 
távbeszélő hálózat vezetékeit, kábeleit a meglévő 20 kV-os és 0,4kV-os elektromos ellátó hálózat 
légvezetékes, vegyes oszloprenddel és vezeték típussal bíró hálózatán helyezték el. A bővítés során 
ez a hálózat ma még hasonló feltételekkel bővíthető.   
A településen lévő távközlési eszközök felhasználásával a fejlesztési területek elláthatók vezetékes 
rendszerű távközléssel.  
Tényő belterületétől távolabb eső területek vezetékes rendszerű távbeszélő ellátása, vagy saját 
tulajdonú, vagy az elektromos szolgáltatóval közös oszlopsoron történik. 
Újabb, mobil távbeszélő rendszereket erősítő állomást, adótornyot nem telepítettek a községbe, a 
vételi lehetőségek jók, a község területe teljes lefedettséggel rendelkezik. 
Az új beépítéseknél is indokolt kiépíteni a távbeszélő hálózatot, és az igényesebb családiházas 
beépítésű részeknél meg kellene fontolni a földkábeles hálózat létesítését. 
Táj és település-esztétikai szempontból indokolt a vezetékes távközlési, és a kábel tv hálózatok 
közös nyomvonalú földalatti vezetéssel történő építése. 
A településen a mobiltelefonok és vezetékes telefonhálózat szolgáltatási minősége megfelelő.  
 
Műsorszórás 
 
Tényő területén a kábeltévé hálózatot már 1994-ben kiépítették, azóta biztosítják a vezetékes 
műsorszolgáltatást. 
Ma a televízió adás vételét biztosító szolgáltatók Tényő közigazgatási területén a szolgáltatás típusa 
szerint csoportosítva: 

- Kábel TV szolgáltatás:   Falu-TV Szolgáltató Kft. 
- Műholdas TV szolgáltatás:  UPC Direct, Magyar Telekom Nyrt. UPC Direct; 
- Földi sugárzású TV szolgáltatás: Mindig TV /Antenna Hungária Zrt/ 
- IPTV szolgáltatás:   Magyar Telekom Nyrt. 

A településen kiépített kábeltelevíziós hálózati rendszer üzemeltetője a Falu-TV Szolgáltató Kft. 
/9021 Győr, Árpád út 14./ 
A kábel TV társaság által üzemeltetett hálózat szolgáltatásai: kábelnet, kábeltévé, vezetékes telefon, 
internet+TV+telefon. A kábeltelevíziós hálózatba a lakások 34 %-át kapcsolták be. 
Az előfizetők három programcsomagból választhatnak, melyekben analóg, digitális és HD csatornák 
is vannak. A lakosok 75%-a tartja megfelelőnek a kábeltévé szolgáltatást. 
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A kábeltévé rendszer vezetékeit az áramszolgáltató légvezetékes tartó oszlopain helyezték el. A 
meglévő kábel TV rendszert az új előfizetők ellátására igények szerint tovább lehet építeni. A 
hálózat bővítése során ma még lehetséges a meglévővel azonos légvezetékes hálózat kiterjesztése, 
ám üzembiztonsági, és főleg település-esztétikai okokból ütemesen a térszint alatti elhelyezésre kell 
áttérni.  Az üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás optimális rendszerének kialakítása érdekében 
alternatív megoldások folyamatos keresése, mérlegelése is szükséges. 
 
Kommunális hulladék 
 
Tényőn a szilárd háztartási hulladékot rendszeresen gyűjtik, és a kommunális hulladék elszállása a 
településen megoldott. A település rendelkezik hulladék udvarral, mely Tényő és Sokorópátka 
településeket szolgálja ki. 
A kommunális hulladék gyűjtését és elszállítását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(Székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10.) végzi. 
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területe összesen 112 településből áll, ebbe 
beletartozik Győr városa, Tényő település, valamint további 111 település. 
A működési terület három megyét érint: Győr-Moson-Sopron megye középső részét, Veszprém 
megye északi területét és Komárom-Esztergom megye északnyugati csücskét. 
A társaság a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás körébe tartozó teljes körű szolgáltatásokat nyújt az 
önkormányzatoknak és gazdasági szervezeteknek. 
Az összes elszállított települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása az elmúlt 10 évben a 
következők szerint alakult: 
 

 
Tényő összes települési szilárd hulladék mennyisége (tonna/év)/Forrás: KSH TEIR adatbázis/ 

 
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az országos, illetve megyei adatokkal 
összehasonlítva átlagosnak tekinthető. 
A kommunális hulladék szállítása a megszokott rend szerint. A hulladékgazdálkodási szervezettel 
történt megállapodás a hulladékkezelés hosszabb távú rendezettségét biztosítja. A községben 2015 
év folyamán az elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 275 tonna/év volt, amiből a 
lakossági hulladék 192 tonna/év volt, ami 174 kg/fő mennyiséget jelent. 
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2.12 Önkormányzati és lakossági kérelmek 
 
Tervezett településszerkezeti módosítások: 
 
1. Árpád utca északi végén, 1392/11 és 1392/12 hrsz-ú telkek lakó területfelhasználásba sorolása 
2. Táborvölgyi út 1806,1807 hrsz-ú telkek lakóterületbe sorolása 
3. Tömbfeltáró út törlésre kerül 
4. Radnóti utca déli végén tervezett lakóterület törlése 
5. Róka utca és Alsóhegyi utca közötti beépítési lehetőség egy részének törlése 
6. Petőfi utcától délre eső tartalék lakóterületek szerepeltetése a területfelhasználási terven 
7. Hentes utcában be nem építhető területsáv kijelölése 
8. 061/17 hrsz-ú terület mezőgazdasági területbe sorolása 
 
Szabályozási tervet érintő módosítások: 
 
1. Árpád utca északi végén, 1392/11 és 1392/12 hrsz-ú telkek lakóterületként történő szabályozása  
2. Táborvölgyi út 1806,1807 hrsz-ú telkek lakóterületként történő szabályozása  
3. Tömbfeltáró út törlésre kerül 
4. Radnóti utca déli végén tervezett lakóterület törlése, Radnóti és Ifjúság utca közötti terület 

szabályozásának módosítása pincesor besorolásból falusias lakóterületre 
5. Róka utca és Alsóhegyi utca közötti beépítési lehetőség egy részének törlése 
6. Gyöngyszem és Nap utca közötti kialakult telkek feltüntetése a Szabályozási terven 
7. Hentes utcában be nem építhető területsáv kijelölése 
8. 061/17 hrsz-ú terület mezőgazdasági területbe sorolása 
9. Táborvölgy utca északi végén lakóterület kerül kiszabályozásra 
10. A szabályozási terven megszüntetésre kerültek azok a korábban jelölt út szélesítések, ahonnan 

nem történik telek kiszolgálás 
 
Helyi Építési Szabályzatot érintő módosítások 
 
1. Saroktelkekre vonatkozó szabályozási előírások megfogalmazása 
2. A helyi építési szabályzatba előírásra kerül, hogy egy telken egy lakóépület építhető, nem építhető 

két lakásos lakóház, nem épülhet két szintes épület, nem lehet lapos tető. 
Az épületek tetőhajlásszöge 20-25 fok lehet 

3. Zöldtetős épületek, földházak, gerendaházak építésének szabályozása. Ezek csak a Radnóti, illetve 
a Petőfi utcától északra helyezhetők (Településképi vélemény szerint) 

4. Alsóhegyi utcában az előkert mérete 0 lehessen (Településképi vélemény szerint) 
5.Radnóti utca végén az építési hely módosítása (rönkházat 30 méterre el lehessen helyezni) 
 

 
 
 
 

 
 


